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K O R T E

B E S C H R Y V I N G

GENEESWYS
Z I E K T E N,

WELKE VEELZINS IN DE

HEIRLEEGERS
VOORKOMEN;

DOOR
GÉRARD BARON van SWIETEN,
Raad en eerfle Lyf-Arts van hare Keizerlyke

en Koninglyke Majefleüèn^ &c. &c.

In het Nederduitfch Vertaald, en met Aan-
tekeningcQ Vermeerderd,

JACOB van der HAAR,
Oud Cbinirgyn Generaal ly de Troepen van den Staat , teji

dienfle van zyne Groot Brittannifche Mojeßeit : Oud Pre^
mier Chirurgyn van"s Lands Leger Hospitaalen y en thans

Cbirurgyn van de Stad en het Hospitaal der Ploofdflad

’s Hertogenbofch : Lid van de Hollandfche Maat-
febappy der IVeetenfetappen te Haarlem, en van

bet Bataaffche Genootfebap der Proef ondervin-

delyke Wysbegeerte ie Rotterdam.
*

r T F D E D R U JT.

Door den Vertaler doorgaans vermeerderd , en verrykt mes
een Aanhangsel van Geneeskundige Voorfchrifcen,

nevens derzelver kragten en gebruik, zoo als

ze by hetGroot-Brittannifch Veld Hospitaal in

den voorgaanden Oorlog gebruikt zyn.

Te AMSTELDAM,
By HENDRIK G A R T M A N,

Boekverkoper in de Stilfleeg, 1780.



MorU non Eloquentiai fed Remediis

Curantur.

De Ziekten worden niet geneezen door

Welfpreekendheid, maar door Genees-

middelen.

C. C E L S U S.



BERICHT
VAN DEN

VERTALER
aan den

LEZER.
Wanneer ik voor eenigen tyd, uit ver-

fcheide Hoogduitfche Nieuws-Papie-

ren, onder andere een Werkje ontdekte met
den volgenden titel ; Äiir^c bef^tdbimg un& l^eilnngé»

are bet Sttam^eiKn tBcld;e/ am offetjlen in bem felblagec/

bcöf;ac()£ef tticrbcn; bucc(> Gerard Baron VAN
S w I E T E N ; zoo bevong my de lufl: , het zel-

ve te zien. Toen dit my nu onlangs geluk-

te, befpeurde ik, dat, nog op het titelblad,

nog in den Keizerlyken Verlof- Brief, de
naam van den Hr. van Swieten gevon-

den vvierd ; zoo ras ik echter het zelve door-

lezen had, zag ik duidelyk, aan de geheele

Boerhaviaanfehe Leer? en Geneesvvyze, dat

de Hr. van Swieten, daar van de Ma-
ker wa§; vooral, toen ik het Hoofedeel

over de V'^enusziekte las. Ieder weet, dat de

zoogenaamde Nieuwe Geneeswys daar van
nog onlangs door den Hr. vanSwieten,
aan zyne voornaamfte Vrienden in Europa,
is mede gedeeld. Eenige dagen daar na,

verhaalde ik den voornamen inhoud daar van
aan den Hooggeleerden en zeer ervaaren Heer

JohAN Bon, die ook de goedheid hadde
* 2 dit



\ Bericht van äen P^eriakf,

dit Werkje zelf te doorbladen ;zyn ffel Ede-
le raadde my vervolgens het zelve te Verta-

len; oordeelende dat het voor onze Neder-
landfche Heelmeefters , en vooral de Scheep-

varende, van zeer veel nut konde zyn. De
aanraading van eenen Man , zoo oordeelkun-

dig als ervaren in de Lègerziekten , en die

in ‘den voorgaanden Oorlog, de Krygszieken

met zoo veel roem als iever behandeld heeft

,

konde ik niet afflaan ; en dit is waarlyk de

oorzaak, dat dit Werkje, in onze Taal, te

voorfchyn komt. Indien ’er derhalven de

Lezer eenig nut of voordeel uit trekken

mögt, zo meene ik, dat hy niet my, maar

den voorgemelden Hoogleeraar daar voor te

danken heefc. Ondertuflchen vernam ik,

dat door geheel Duitfchland, dit Werkje op
dennaamvan den Baron van Swieten,
zeer getrokken en van zyn Hoog wel Gebooren

(immers zoo veel my bevvuft is) niet weder-

fprooken vvierd ; en dit is de reden , dat ik

’s Mans wydberuchten-Naam op het Voor-

hooft geplaatft hebbe (*).
" On-

(*) Na dat dit Werkje , voor omtrent zes Maanden, het

eerfl:,in onze taal, was uit^ekomen; ontdekte ik, dat, de
Hooggeleerde Hk. A. d e Ha en, Vriend en Amptgenoot
van den Hr. van Swieten, In zyn D'wißon hebr. p.

76. het zelve ook aan den Hr. van Swieten, onder

zynen gewoone naam , van lllufiriJJ. Prajes, Lib. de Mor-
bis Caßrenfibusj loefchryft. Jk hoope dat dit getuigenis,

by het bovenftaande gevoegd, een onwraakbaar bevvys zal

zyn, dat die Heer daar van de Maker is. Zedert dientyd,

is dit Werkje, ook in de nieefte Talen, en onder zynen

naam, uitgegeven.



am den Lezer,

Onze Hr. Scbryver zegd te recht in de
Voorrede , dat dit fL'erkje voor ervaare Gemes-

meeßers nieP gefcbreven is , nadien deze , hunne

Kunß verßaande, dit Ucbtelyk onthoeren kön-

nen. Voor zulke Mannen , die waarlyk als

fteunfels van de Menfchelyke Maatfchappye

niet genoeg geëerd können worden, hebbe

ik hec zelve ook geenzins vertaald; maar,

voor de zulke , die by de Krygsvolkeren

,

op de Schepen, of ten platten Lande, als

Genees- eri Heelmeefters , de Zieken moeten
helpen ; fchoon ik niet lëhroorae te zeggen

,

dat het zeer te vvenfchen ware, dat veele

Geneesheeren , die de waardigheid van Ge-
leerden bekomen hebbe , het onderrecht

van dit beknopte Werkje, niet meer noodig

hadden; maar waarlyk dit is, helaas! veel

eer bartelyk te vvenfchen , dan te voorzien

;

en , ik verwagte niet , dat iemand my daar

van bewys zal vergen, want dit zou al teha-

telyk fchynen. Nu, zulke in naam Geleer-

de Mannen , die flechrs den naakten titel van

DoSter bezitten, en of nooit, of te weinig,

onderrecht genoten, of, daar voor niet ge-

noegzaam vatbaar, zyn, en echter de kolt,

met Ziekten te bedienen, moeten, of willen

winnen, en zomwyl, daar in al vry ftout

doordraven; dezen, zegge ik, zal en kan

dit voortreffelyk Werkje, zoo zy het flechts

by leedige Uuren doorleezen , van een uit-

nemend nut zyn , en ik dur-ve het hun daar

toe ftoutraoedig aanraden, als zynde een

* 3 prO'



Berichc van den Vertaler,

proprk diStus pons Jßncrum; vooral, om dat

het zoo eenvoudig, kort, klaar, en duide-

lyk gefchreven is, dat alle die niet in ftaac

zyn eene breede, verhevene, en geleerde

Verhandeling, te verdaan; dit nochtans aan-

flonds begrypen zullen.

Schoon dit fVerkje, den mam en het op-

fcbrift van Leger Ziekten voerd, zoo
moet men daarom niet denken, als of dit

byzondere, en daar aan alleen eige Ziekten

waren , welke op andere plaatzen , en by an-

dere Menfchen, niet zouden voorkoomen; in

het tegendeel , de hier in verhandelde Ziek-

ten komen overal, en olie dagen, onder alle

foorten en daten van Menfchen voor, en

moeten ook op de-zelve wyze behandeld en

genezen worden; en deswegens is dit Werk-
je op alle plaatfen , en by alle Menfchen ook

van het zelve nut.

In de Vertaling, hebbe ik niet alleen ge-

tracht den waren zin te treffen , maar ook

,

zoo veel immer moogelyk was., my, van de

eige woorden en fpreekwyzen van den Heere

Schryver, te bedienen; en ik vlye my daar

in gedaagd te hebben. En alhoewel dit

Werkje waarlyk de nieuwfte en tot nog toe

allerbed: bekendfte Geneeswyze der Ziekten

bevat, zoo hebbe ik nochtans, op fommige

plaaifen, eenige zeer geringe, doch korte

Aantekeningen gevoegd: En fchoon veele

zoogenaamde Geleerden niet wel verdragen

fcunnen, dat , een Ongeleerde en wel een tJeeU

wee^



aan den Lezer.

meeßer^o^ een waarlyk geleerd-tnans Werk,
Aantekeningen maakt, zoo hoope ik nochtang,

dat een Edelaartig Geleerde, my,dit niet eu-

vel zal afnemen; vooral, als ik hem zegge,

dat veele Aantekeningen niet zoo zeer van

my, als wel van andere Geleerde of Ervaare

Mannen , ontleend zyn : Ook dachte ik dat

veele van onze Scheepvarende Heelmeefters

deze eenigzins noodig hadden , waarom ik

dezelve by de vierde druk van dit Werkje,
hier en daar hebbeuirgebreid ofvermeerderd.

Ten anderen , zoo heb ik in het Hooge School

van s' Landsleger Hospitalen ,ïmm vier Jaaren

lang, byna dagelyks , eene groote meenigte
van Legerziekten moeten behandelen, en
verbeelde my aldus, dat bet my eene groote

fchande zoude zyn , indien ik daar in geheel

onkundig gebleven ware. Maar behalven

dit , zoo raeene ik ook , dat in de Vierfchaar

van Apollo, geen hooge, lage, meerder

of mindere eer-titulen, geacht worden; en

dit heeft my te meer verllout deze weinige

Aantekeningen , hier by te voegen ; evenwel

hoope, wenfche, en bidde ik, dat niemand
my daarom zoo verwaand aanmerke , als of

ik daar door my eenigfins den wakkeren Hr.
Schryver, gelyk wilde Hellen; in het tegen-

deel erkenne en belyde ik oprechtelyk, dat

ik, en honderd diergelyke met my, nevens

den Hr. Schryver, op geen éénen dag te noe-

men zyn; en dit betuige ik voornamelyk daar

mede , dat ik byna ieder dag
, in ’s Mans bree-

t 4 de



Bericht van den Vertaler , aan den Lezer.

y

de \'’’8rk]aringen , over den Onßerffelyken

li o E R H A V E , nog School ga. Voor ’t ove-

rige fmeeke ik verlof, om inynen Wenfchby
dien van alle waare Geleerden , te voegen , en

den Almachtigen te bidden, dat hy
onzen kloeitenSchryver verder gelieve kracht,

luft , en tyd te geven , om ook het laatfle deel

van zyne Verklaringen , fpoedig te voleindi-

gen. c*)
Dit, befcheide Lezer, is genoeg tot uw

Naricht: lees en herlees dit kleine Werkje
inec alle mogelyke aandacht. Zoo gy het U
geheel eigen maakt , en met een voorzichtige

kloekmoedigheid te werk gaat , uwe geringe

moeite zal U nooit berouwen ; en My , zal

het een aller uitnemenfl: genoegen zyn , als

ik van achteren merken mag, dat het dient,

ter verheerlyking van den grooten Schep,
PER, en ten nutte van onze Natuur- en konst..

genooten,

J.
VAN DER HAAR.

VOOR-

Het heeft den Almachtigen behaagd , my het

genoegen te verleenen, van dezen w'ensch , in ’t Jaar

1760. gedaan, te vervullen, wyl c’e voortreflelyken Hr,

Schryver in de Maand Juny van dit Jaar 1772,03 dat zyn
^rootWerk in vyf deelen in 410 maar even vva.safgedrukt,

in ’t 73 jaar zyns Ouderdóms tot Hem, in de eeuwigheid ,

opteroepen.



VOORREDE
VAN DEN HEERE

SCHRTFER.
T\E Levenswys der Soldaten^ is aan zeer veele^

groote ^ en ganfch onvermydelyke moejelykheden ,

onderworpen; ja ^ dezelve zyn dikwerf zoo gefield

y

dat , de allerfierhfie Lichamen niet in ftaat zyn , die

te können uitfiaan^ zonder zig daar door^ aanmerkely^

ke Zwakheden of Ziekten ^ op déit hals te halen : aldus

is het geen v^ojtder ^ dat men hy een Krygs-heir een

groote meenigte Zieken vind.

Dan niettegenfiaandc dit ^ bemerkt men^ dat de

foorten der Ziekten onder de Soldaten ^ nochtans niet

veelvuldig zyn.

Hierom fcheen het de moeite wel waard ^ dat men
de voornaamfie Ziekten welke men in een Heirleger

aantreft ,
der wyze- befchreef ^ dat men de een van

de ander ^ door zekere kenmerken ^ kon onderfcheiden;

in 'daar by zulke amwyzingen voegde^ uit welke

7nen kon weeten , of het met de Ziekte beter of fiim-

nier wierd ; maar ook te gelyk die Hulpmiddelen aan--

wees ^ welke tot derzelver genezing votdoenende zyn ;

als mede de Leefwys 5 die de Ziekten in het eeten

en drinken ^ hadden waar te meinen.

In diergelyk een kort en klein Werkje heeft men
voor al in acht moeten nemen , dat men zich kort ^ doch

zoo iiüdrukte y dat men daardoor niet duifier wierd.

Dan y men kan licht begrypen ^ dat dit Werkje

voor ervaare Geneesmeefiers ^niet gefchrevenis ;na-‘
*

5 dien



* VOORREDE
{]kn deze hunne Kunfl verflaande ^ en mgdaaglyh ^

door de ondervinding ^ daar in. kragtiger wordende

^

zelve f het welk ßechts de eerfle Leerregels be-

yatj zeer licht ontbeeren können.

Echter komt het dikwils voor , dat lut aantal der

Zieken ^in een Heirleger^ zoogroot is , en dezelve zoo

verre van elkander verfpreid liggen ^dat de Veld Genees*

meefiers niet infiaat zyn , die al te können hulp bieden.

Aldus vereifcht dikwerf de noodzakelykheid , dat

men de zorge ^ over de Zieke Krygsvolkeren ^ aan
zulke Menfchen toevertrouwd ^ welke zekerlyk die

ervaarnis en wetenfchap ^ niet bezitten , welke van een

rechtaartig Geneesmeefier ^ können gevorderd worden.

Deze kan aldus dit Werkje dienßig zyn^ op dat

zy y uit de wel op gemerkte Kenteekenen die tegen^*

woordige Ziekte kennende^ teffens mogen weeten^

wat te doen^ en welke Hulpmiddelen aangewend

moeten worden, De Voorfchriften (^Recepta} in dit

Werkje zyn op het einde van het zelve gevoegd , en

met Nommers gemerkt. By deze voorgefchreve

Hulpmiddelen , heeft men voornamelyk betracht , dat

dezelve s zoo veel immers mogelyk ware .^bekort zyn;

vooral ^ heeft men zulke voorgefield en aangeraden ^

welke licht te bekomen ^ en met geen groote moeite of

kunfi, behoeven vervaardigt te worden,

Mogelyk zal het niet ondienfiig zyn 5 eenige wei-

Tdige herinneringen hier by te voegen 5 die veel zullen

kunnen helpen ^ om de Soldaten voor Ziekte te be^*

vryden , en hunne gezondheid te bewaren : Het is

waar , de Krygsdienfi laat -niet altoos toe , dezelve

volmaakt te kovnen in acht nemen ; niettemin
,

zal

het niet ondienfiig zyn., het voornaamfie daar van

,

te mogen wetten^ om zich^ tenminfien daar het de

omfiandigheden toelaaten^ daar na te kunnen voegen*

I.

Een nieuw^geworve Soldaat ^dk op eenmaal zyne

Ou^



VAN DEN HEERE SCHRYVER.

Ouders ontnomen en van zyne Geboorte plaats ver^

vreemd word opleeg gemeenlyk treurig enneerßagtig

te zyn ; en hoe zwaar ook den Landbouw zyn mag ,

zoo ‘is zulk een doch naauwlyks in fiaat y den arbeid

en de moeijelykhèden van Soldaten leven y te kon--

nen uitfiaan : zoo hy langzamerhand daar toe konde

gewoon worden y dan zoude het met hem veel beter zyn»

Indien men dezen op eenlge wys vervrolyken kan y

dat is het allerhefle.

2 .

Verfche Groenten en GewaJJen zyn voor Soldaten

het befle voedfel ; desgelyks rype Vruchten y welke

nooit fcbade doen y ten zy men te veel daar van eete.

Onryp en zuur Ooft y is altoos nadeelig : door ge-

Iruik van Groenten y Gewafftn.y en Ooft y word men
van Scheurbuik bewaard y en zoo men het zelve

heefty genezen.

3 -

Men moet het zuiverße IVater verkiezen y welk

men bekomen kan. Geheel zuiver Water vind men
nergens. Dat Water is het befle y welk de minfle

vreemde deelen in zich heeft. Het is licht te kennen y

welk Water het zuiverfle of onzuiverfle is. Wanty
als men in onzuiver Water y Wynfleenoly (Oleum
Tartari per deliquiiim) drupt y zoo word het zelve

aanflonds onklaar y en bekomt een kleur van Melk. In

zuiver Water , ontflaat echter y door de Wynßeenoly ,y

flechts een klein Wolkje. Wanneer men het Water
uit een Rivier moet halen , moet men het zelve niet

na hy den boord y maar in het middenfcheppeuy al-

waar het altoos het zuiverfle is.

7.C0 het de nood vereifcht y dat de Soldaten' onrein

Water moeten drinken y zoo kan het zelve verbetert y

en de Ziekten y die ilfen daar van te wagten heefty

kunnen vermyd worden y indien men onder drie kan-

nen Water een half pond Azyn mengd^ waar door

het.



VOORREDE
het 5 om te dringen , redelyh aangenaam word.
Het zHve oogmerk verkrygd men ook ^ als men eenu
ge ßukken Kalmus wortelpin het IVater doet. De^
%e iKortel ^ vind men hyna overal; vooral^ aan
Moerasfiige Ptaatfen^ alwaar de Soldaten meeren-
deels onrein Water moeten drinken.

4.

De Krygsman moet met goede Kleederen gedekt

zyn. De Schoenen moeten van goed dik Leer ge-
maakt^ met gepekte draden genaaid; ja! het ware
goedy dat de naden der Schoenen met pek befmeerd

würden; op dat het Water
^
daar door in V geheel

met dringen konde.

5.

Zoo veel immer mogelyk is ^ moet eenen drogen

grond voor het Leeger j gekoozen wordtn. Echter

flaat aan te snerken ^ dat eenige Plaatfen zomwyl
droog fchynen , welke evenwel vogtig zyn ; dit ont-

dekt men ^ als maar een weinig in de Aarde gegraven

word 5 en men aldaar water vind. Ja 1 men kan dit ook

ontdekken ^ indien men op de Schep-en Waterplaat-

sen 5 in de naafle Dorpen^ acht ßaat ; want zoo het

Water in dezelve hoog klimd^ zoo is't een zeker tee-

ken, dat den omtrek dier grond ^ vogtig is. Maar
moet men diep naar befieden ^ naar hst Watergaan y

dan is de omtrek droog: om even die zelve reden

moet men de nabyheid van dichte bosfehen y daar de

wind niet doorwaijen kan y vermyden ; want in zulk

een omtrek y ontmoet men altoos een vogtige enfcha-

delyke Lucht,

Als het echter niet vermydkanwordeuy dat hst Le-

ger op vogtige Plaatßn word neergeßagen , dat moet

men het StroOy meemdan men gewoon is y vernieuwen.

Officieren kunnen zich voor ongemak , ^t welk uit

de vogtigheid ontßaaty zeer bewaren y als zy in ^t

ondetße hunner Slaapplaatfen gewafcht doek leggen.



VAN DEN HEERE SCHRYVER.
By regenachtig weêr , moeten de Tenten zoo veel

mooglyk is ^ uitgefpannan worden; op dat het JVa^

ter ^er niet doordringe ; als men om de Tenten klei^

ne groeven in de aarde maakt y zoo verzameld het

Watey'' daar in y en de Slaapplaats der Soldaten

y

word droger.

6 .

Wanneer het Leger y eenen langen tydy op dé^

zelve plaats hlyft opgeßagen , dan heeft men altoos

van de beßendige half verrotte uitwaaffeming van

zoo veele Menfchen y eenige kwade gevolgen te yree^

zen y zoo "'er geen flerke en herhaalde winden waai^

jen; voor al echter is dit te duchten y als de Lucht

warm en vogtig is : Daarom brengd de plaats-ver^

andering des Legers zoo veel tot de gezondheid der

Soldaten toe ; inzonderheid wanneerde Loop heerfcht.

Wyders is hier uit te zien y waarom het zoo fchade^

ïyk zy y Idicht by Boffchen y welke de Lucht vorhin^

deren y te legeren ?

7 -

o

Niets is den Krygslieden fchadelyker dan dat zy y

na den arbeid verhit zynde , de Kleederen afleggen ,

tn zich in de verfche Lucht begeven y of aanflonds

op de hitte eenen haaßigen kouden Dronk doen ;voor

•

al uit zeer diepe Putten en Bronnen y welke het

koitdfle Water bevatten, Is het een vlietend Water y

het welk aan de firalen der Zonne bloot fiaat y dan

is het niet zoo koud y en minder nadeelig.

Men
{*) De gevosgplaatzen en alle onreinheeden dienen ^ zo9

veel immer mogdyk is ^buiten bet Leger geplaatfl en dik-

•jvils met zuhere aarde overdekt te voorden. DeGoddelylce
Wet-geever M os e s heeft y ten opzichte van het Israëlitijch

Leger »Deuteronomium 23. vs. 12 en 13. hiervoor ^en niet

zonder gewichtige redenen, hyzondere zorg gedragen-, en
wanneer God, in voigcnde lyden , en ƒ dreig-

de tn firafte, zegd Ry: Ik hebbe tienßank uwer Heirle-

gers p zelfs in uwe Neuze doen opgaan. Amos 4. vs. lo*



VOORREDE VAN den Hr. SCEIRYVER.

8 .

Men moet , zoo veel mogelyk ^ vermyden ^ dat de

Soldaten 9 in den keeten Zomer ^ 7iiet al te lang op

de IVachten in de Zon flaan^ of^ in de heete Zon
flapen, De Curaßers hebben het meefl te lyden^

als hm Curas ^ eenmaal is heet geworden.

9 -

Vooral Itioet men den Soldaten reinheid bevoelen

;

datze dikwerf het Aangezicht ^ de Handen ^ en

Voeten y ja het geheele Lichaam waßchen^ zoo Vr
een Rivier kort by ^ en het weer goed is.

. 10 .

Voor alle dingen moet ook daar opgezien worden y

dat niet te veel Soldaten in een te enge plaats^ te

zamen liggen ^ zyze gezond of ziek zyft y en dat

de Lucht y ter Plaatze\ alwaar zy liggen y dikwerf

vernieuwd worde ; want hier uit alleen ontflaan de

ßimß-aanfieekende Ziekten. ^

II. \

Het Brood moet wel gebakken
y en het Meel goed

en zuiver zyn : want y als het meel befchimmeld y

of bedorven is. ontflaan daar uit onfeilbaar de

allerkwaadfle Ziekten.

O ?



o P D E

GENEESWYS
DER

LEGERZIEKTEN.
DOOR

GÉRARD BARON van SWIETEN,

Raad en Eerße Lyf-Arts van hare Keizerlyke

en Koninglyke Majefleiten &c. &c.

Vertaalt en met Aanteekeningen Vermeerdert,

DOOR
JACOB VAN DER HAAR,
Oud Chirurgen,Generaal hy de Troepen van den Staat, ten

dienße van zyne Groot Brittannijrbe Majefieit: Oud Prem

mier Chirurgyn van Lands Leger Hospitaalen , entbans

Cbirurgyn van de Stad en bet Hospitaal der Hoofdfiad

’s Henogenbosch : Lid van de Hollandjcbe Maat'-

fchappy der IVeetenjcbappen te Haarlem, en van
bet ßataaffcbe Oenootfcbap der Proef onder-

vindelyke PVyshegeerte te Rotterdam.

dA-Iwaar den Oorlog woed, daar hoort men niet dan
klagen 1

Daar is men lleeds vol vrees, vol angst, en naar
gekerm

;

Men hoort ’er ramp op ramp, men moet het al ver-

dragen ;

Wyl schietgeweer en Zwaard, brengd ieder in

Alerm.
;

Den fieren Krygsman , en heldhaftige Soldaten

,

Die voor hun Land en Volk, kloekmoedig ftaan

na Eer,
En edelmoedig (zoo \ behoord) hun Vyand haten.

Ontzien dus geen gevaaj:,nog fcherpte van "t geweer.
Den



De Kryg is dus verzeld , met menigte van rampen

,

En Ziektens zonder tal
; die door de Aarde , of Lugc

,

Of heeten Zonnefchyn ontdaan, met on weers dampen.
Of voedfel vol bederf , van Ooft of Zomer vrugc.

Geneeskonst beeld die fmert : dit zal van Swieten
toonen

In dit voortreflyk Werk: Hy wyst den Krygsman
aan

Een regte Levenswys: ja! komt hem ook beloonen*
Met middelen vol van kragt

,
om fteeds gezond

te gaan.

De fchrand’rc van der Haar , fchenkt zyne Land-
getiooten

Vermeerdert dit kleynnoot : Hy toont zyn konst en
vlyt,

En ondervinding, welk by hem is voortgefproten

,

Door ware Oeffening , in Vrede of Oorlogscyd.

Zoo werd de Konst vergroot , door dees geneezings-

wyze.
Van Swieten heeft veel roem, en v-^n der Haar

veel eer,^

Die byden zyn alomm’, van ieder een te pryzen.

Hun naam verduurt de Konst , hun roem leeve
immermeer.

• J. vanHEUN.

VAN
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V A N P Ë

V E L D-
o F

LEEGERZIEKTEN.
(Morbi Caßrenßsy

I

N het Voorjaar, en v^oornaraelyk in

zyn begin , wanneer de Krygsheden
het Leger vroeg betrekken , ontdaan
veelvuldige Ziekten. De voornaamde

welke als dan voortkomen, zyn moeijelyke Hoes-
ten, Keelontdeking, Zydewee of Ontdeking
van het Ribbenvlies en Longen, en vloejende

Zinkingpynen

Al.

(*) Wanneer de Krygslieden *van het begin van Gras-
maand, tot het midden van SJagtmaand, of zomtyds zelf

laater, te Velde zyn, dan meene ik, dat de ondervinding
geleerd heeft, dat, den eenen lyd voor den anderen gere-

kend, van duizend Man, doorgaans ruim honderd Ziek
zyn

; en in gemelden tyd derven ’er ook doorgaans van
deeze duizend vyftig: dog alzoo de eene Veldtocht zeer
veel van den anderen verfchild, zoo brengt dit ook veel

verandering by. Toen ik in het Jaar 1745, de eer had,
van als Algemeen Opperbeelmseßer ^ van Qen getal van 6000
Nederlandfche Krygslieden in Engeland te zyn, hebikmec
veel fmerten ondervonden , dat daarvan , in ruim vyf maan-
den , meer dan 400 gedorven zyn. En dit was nietflegts

onder onze, maar insgelyks ook onder de Engelfche, De
Zieken lagen meerendeeis aan eene kwaadaartige geduuri-

ge Koorts, welke befmettelyk was, en My, en andere Hos-
pitaal Bedienden , zeer hevig aantade. ‘ De geleerde

J. P RINGLE heeft dezelve in zyne Obfervations on thi

dijeajes ef tbe Amy , nadrukkelyk befchreven. Dog in het

A ai-



2 Van de Veld- of Leerziekten.

. Alle deeze Ziekten zyn niet aanftekende (Ie-

fmettende') , haare Aart echter laat niet toe , dat

de Zieken veel bewoogen worden;- derhalven,
diend liet Hospitaal naby te zyn; en wanneer
eene Aderlating noodig is, diend deze te gefchie-

den , voor dat de Zieke in het zelve gebracht

word: want, in dezen toeftand , ontftaat dikwils,

door de minfte vertoeving , een groot gevaar.

In het Voorjaar, ontftaan ook dikwerf afgaari*

de Koortfen; deeze zyn echter (wanneer alle om-
ftandigheden dezelve zyn) nooit zoo hardnekkig,

als de Herfftkoortfen. Derdendaagfche ziet

men zelden , uitgezonderd by hen , die reeds in

den Winter met zulke Koortfen waren aange-

taft, en nu, eenen nieuwen aanval krygen.

VAN HET HOESTEN (Tuflis).

Het Hoeflen is meer laftigdan gevaarlyk, niet-

temin, wanneer het lang duurd, en verzuimd
word, eindigt het dikwils in eene Long-teering.

N®. I. Word eenen algemeenen Drank voor-

gefchreven, die laauw gebruikt moet worden:
deze zal echter aan de Lyders van meer dienft

zyn , als hy met een vierdedeel Zoetemelk ge-

mengd word.

Belangende het Voedzel; men moet Wyn,
gezouten, en zuuren myden. Afkookzels van
VJeefch , waar in Ryft of Garft gekookt is , en

vers-

algemeeti fchynt dit zeeker te zyn, dat’er van dete Velde

zynde Krygslieden, doorgaans, byna anderhalf maal zoo
veel meer Ziek zyn en fterven , als van dezulke, die niet

te Velde zyn. Jl: ipreeke nu niet van Veldflaagen ;
maar

merke noa aan , dat ’er in de eerfte maand , als de Krygsiie-

den uit het Veld en in ruil komen , nog zeer veeien eerfl

beginnen Ziek te worden. Dog op het laatfl van deji Veld-

tocht , heerflciien altoos de Meelie Ziekten.



Van het Ho^ßen, 3

verffche Melk met doyers van Eyeren, geven
genoegzaame fpyzen.

Wanneer het Hoeften zoo raaiiw en bezwaar-

Jyk is, dat het den Slaap verhinderd, dan moe-
ten des avond de Pillen N°. 2. gebruikt worden.

Volgd echter op het Hoeften een Koorts , dan
moet men de Lyders aderlaaten , om de drygen-

de Ontfteking, te verhoeden.

Als eindelyk het Hoeften verminderd, en het

uitgerachgelde , dat in ’c begin dun was, maar
nu dikker word

,
gemakkelyk zig ontlaft , dan

zal de ziekte ras geëindigt zyn

(*
*).

VAN DE KEEL-ONTSTEKING (Angina).

Wanneer het Slikken, en Ademen, verhin-

derd , of zeer pynlyk is ^ en de oorzaak in de Keel
of Slokdarm zich bevind , dan pleeg men deeze

Ziekte Angina^ of Keel-ontfteking te noemen.
Die KeeL ontfteking, welke het Ademhalen

belet, en met groote benaauwdheid de ftem ver-

nietigt , is het gevaariykft , en veroorzaakt dik-

werf zeer haaftig de dood.

In zulk eenen gevaarlekken toeftand, moet men
de Lyders aanftonds veelvuldig bloed laaten, en
terftond daar op, om den gancfchen Hals en de
Keel, droge Koppen QCucurbita ficcce') zetten,

waar

(*) Deeze Hoeft, die uit koude, en verminderde, of
belette doorwaaffv’n'jing-, en fcherpe Zinkingftof,gebooren
word , moet men wel onderfcheiden van die, welke uit ande-
re oorzaaken, en vooral, van eene vuile Maag, voorkomt ;

welke voornamelyk aan eene vuile beflage Tong, bittere^

Mond, bedorven Eetenslurt,en geneigdheid tot braken t^

kennen is. Tegen de eerfte dienen alle verzagtende mid-
delen door den Schryver aangeraden, maar tegen delaat-
fte, welke veelmaaien op den Herfft onder de Soldatea
heerfcht , Laxeer- Purgeer of Braakmiddelen.



4 Van de Keel - Ontß'eking*

.^Vaar door de Lyder oogenblikkelyk eene groote
verlichting gewaar word (f).

Hier op zal de Lyder gediiurig den Drank
N®. I. warm in den mond houden. De Pap
N°. 3. moet dag en nacht warm om den halsge-

flaagen worden.

Zoo het flikken niet geheel verhinderd is , dan
moet men de Lyders alle uur een kommetje vol

van den Drank N°. i. geven
; in ieder pond

van dezen Drank moet echter vooraf twintig

grein zuivere Salpeter
5
gefmolten worden.

’t Is een goed teeken, wanneer de Hals en
Porfl;, beginnen rood te worden, en deeze Zie-

ken herftellen dikwils ; anders flerven zeer vee-

len aan deeze Ziekte (*),

Dee-

(f) De groote Natuur en Ger deskundige Dr. EngelmanSp
zegd , in het IV. Deel ,

van de Hollandfcbe Maatfcbappy der

Weetenjchappen , dat het te wenfchen ware , dat elk Genees-
heer* by zodanige Keel-ontfleeking geroepen, altoos een
Lucht- of Trekponipje 5 by zig hadde, om diergelyke Ly-
ders, daar mede aan den Hals, drooge koppen te zetten;

en hy roemd derzclver uitwerking heel zeer. Ziet dit

pompje in de 3 Plaat Fig. van Ülhoorn by Heister.

(*) De geleerde J. Pringle, die in den laatft voorgaan*

den Oorlog, het Engelfch Heirleeger met zeer veel roem
bediend, en ook over de Leegerziektcn een keurig werk,
{Treatife ontbe difeafesofthe Army) gefchreven heeft , roemd
in de Keel-omfteking na het Aderlaaten , heel zeer het vol-

gende middel: Neemd een dikke Fienelle Lap, doopt die

in twee deelen gemeene Oly en een deel Geeft van Harts-

hoorn, legd die om den hals, en vernieuwd die alle vieruu-

ren. Hier van heb ik herhaalde keereneeneaangename uit-

werking gezien: ook verwagt by weinig uiiwerking van

alle Gorgeldranken, uitgenopmen van een afkookfel van

Vygen met Melk, waar by men eenige droppen, wa«
Sal Armaniac doed. Het omleggen van den Geeft: van Harts-

hoorn , brengt zomwylen den Lyder zeer vaardig in een zagt

zweel, en maakt den hals eenigzints rood: dog dit laatfte

oogmerk bedoeld de SchryverookmetdePap. No. 3. waar
ip de Mofiart komt. Een groote Spaanfche Vlieg- plaafter

onl den hals of in de nek, en de voeien in warm waater

gezet, brengt dikwiis ook eene vaardige verligtig aan: De
Heer



Van de Keêl Ontfleekïng, 5

Deeze Keel - onfteking is echter veel zeldza-

mer als de volgende,

De Amandel op de eene zyde, nevens het af-

hangendeVerhemelte Vdum pendulum palatinurn)

worden rood, fwellen, en zyn pynlyk : Depyn
breid zig dikwerf aan die zelve zyde uit, tot aan
het inwendige oor. Na een of twee dagen, als

de zwelling van dit deel flinkt, dan ontdekt men
het zelve kwaad aan de Amandel van de teegeiv

overftaande zyde.

Zomwylen is de Pols ras en hard, zoinwylen
echter niet.

Wanneer zy hard en vaerdigis, en de Pis een
rooder kleur heeft, dan in een gezond Menfch
pleegd te zyn ; dan moet men aanftonds Aderlaa-

ten, en byaldien nahet zelve, de zwelling en
roodheid niet verminderen , of het flikken lichter

word, dan moet men de Aderlating, herhaaien.

Zoo echter de Pols natuurlyk is, dan moet
men het Aderlaaten nalaaten, uitgenoomen by
Volbloedige.

In dezen toefland moet het voedfel gering

zyn , en flechts uit een afkookfel van R^^fl: of
Garft beftaan.

Zoo de Lyder niet flaapt, moet hy alle uuc
een kopje laauw van N°. 4. nemen. MetN°. 5.

echter moet hy dikwils gorgelen, en het zelve

ook dikwerf warm in den mond houden.
Den volgenden dag, geeft men hem een Buik-

ontlaftend Drankje'N®. 6. en zoo de Ziekte na
twee

Heer de Meyserey, dans la Medecine d
'Armée

,

gebied in

deze gevaarlyke Keei - ontfteeking, na herbaaldeAderlatin-

gen, zoo op den Arm ais Voet, en na geduurige Clyftee-

ren , zelfs met 2 of 3 gryneii Turtarns EmeticuSfóie als ee-

nen geduurigen Buikloop verwekken , eeneopgerigtegellal-
tc van het hooft en van de borfl

, om eeneA^erflikking voor

tö komen.

A 3



6 Van de Keel Ontßeking..

tWee daagen niet verminderd is, dan geeft men
het zelve nogmaals. In de overige dagen moet
men met het geen N°. 4 en 5 voorgefchreven

is, voortvaaren; tot dat de vryc doorflikking

herfteld , en de roodheid verdweenen is.

Als echter de Keel ontfteking mede lang ge-

duurd heeft, v^oor dat eenig middel daar teegen

is aangewend; of, wanneer de ontfteking zoo
hevig is , dat ze niet verdeeld kan worden ; dan
zal eene Verzweering (Suppuratio) volgen. Dat
zulk eene Keel-ontfleeking begind te zweeren,
weet men; wanneer de zwelling en roodheid in

de Keel, meer als drie daagen zonder eenige ver-

lichting , in dezelve hevigheid , aanhoud.

In dezen toefland , moet de Lyder den Drank

7. beflendig warm in den mond houden ; of
men kan hem denzelven dikwils zagtkens infpui-

ten :Om de Keel .en den Hals moet de Pap
,
N®. 8.

dag en nacht , beflendig warm gelegt worden.

W anneer door deze middelen het Gezwel be-

^^ind week te worden , dan zal het ras opengaan

:

Vertoond zig echter aan het zelve een witte en

uitpuilende Vlek, dan kan men heel zeeker met
een verborge Keel - ïm\mQs]QQpharyngotomiLs)^^‘2i'C

in fteeken, en aan den verzaamelden Etter , ont-

lafling geven.

Na dat de Verzweering, of door de Natuur,

of door de Kiinfl
,
geöpent is geworden , moet

de Lyder het Gorgelwater N°. 9. ten eerflen

dikwils gebruiken : aldus zal hy ras geheeld zyn.

Kan echter de Lyder wegens de groote der

zwellinge , niet nederflikken , dan moet men
hem alle vier uuren een Clyfleer van twaalfoneen

zoetemelk, en zes oneen gekookt Garflenwater

zetten; te gelyk vermaanende, dat hy de Cly-

fleer zoo lang binnen houd , als immer moogelyk
is



Pan de Keet-ontßeking* ^

IS. Op deze wys word de Lyder gevoéd, tot

dat de Verzweering open gaat

Men neemd nog eene andere zoort van Keel-

ontfteking waar , welke in het begin zeer licht

en zeeker geheeld kan worden ; zoo men ze echcer

verzuimd, dan breid zy zig uit, gelyk het heete

Vuur, en doorknaagd alles met eenen zeer af.

fchoLiwelyken flank.

Aan de Amandelen, het lofle Verhemelte,

de inwendige deelen der Kaaken , Wangen of

Lippen, ontftaan één of meer witte Vlakken,
welke zomwyleri geheel geel zyn: zoo het kwaad
grooter is, worden zy bruin; haren om trek is

rood en pynelyk , de zwelling is niet zoo verhee-

ven of zigtbaar, als in de voorgemelde zoorteii

van Keel-ontfleking. Zelden is hier Koorts by.

Deze Vlakken, moet men zesmaalen daags

met een Pinceel in het Vogt lo. nat ge-

maakt, bevogtigen. Wanneer de Lyder hier by
dikwerf den mond, met een aftrekfel van Flier-

bloemen (P7or. Sambuci) uitgorgeld en wafcht,

dan pleeg dit kwaad , ras te wyken : behaiven

dit zal het ook noodig zyn, dat de Lyders vier

keeren daags eenige Theekoppen van deze

Flierbloemen Thee, warm drinken.

Merkt men, dat de flank reeds groot is, eil

de gemelde Vlakken zig gefladig uitbreiden, dan

moet men de meenigte van Geefl van Zout, ver-

meerderen, op dat dit kwaad vaardig bepaald

worde*

VAN
My dunkt dat een Ciylleer van achttien oneen wat

groot is, om lang binnen gehouden te kunnen worden;
i23isfchien zal de iiellc daar van, voldoende zyn.



g Van het Zydewee, of

VAN HET ZYDEWEE, OF DE RIBBEN-
VLIES ONTSTEKING (Pleuritis).

De Ontfteking van het Ribbenvlies , kend men ^

wanneer een Zieke over hevige Rekende pynen
in de Borll klaagd , en te geiyk eene hevige

Koorts heeft.

De pyn vermeerderd zig inhetin-ademen^dog

in het uit ademen is zy minder; zoo ook wan-

neer de adem een oogenblik word opgehouden.
De Pols is gemeenlj’k hard, geiyk byna in al-

le heete Koortfen met ontReeking , pleeg te

zyn ;Niet te min , in eene hevige OntReking van

de BorRvliezen, is dikwerf de Reeking zoopyn-
lykjdat de Lyder het niet durft waagen om zynen

adem vry door te haaien , en daar door word het

aangezicht blaauw, de Lyder fchynt te Rikken ,

de Pols is zeer klein , week of zagt.

Men neemd te geiyk waar
, een geduurig

HoeRen , het welk de Lyder wegens de zeer

inoejelyke pynen, zo veel als immer mogelyk

is, tracht te vermyden. Zomwyl is de IIoeR

droog, zonder eenige ontlaRing, het welk niet

zo goed is, als wanneer men van ’c begin der

Ziekte door het PIoeRen , iets kwyt word.

Schoon de Reekende pynen meerendeels in de

zyde van de holte der BorR, zig opdoen; zoo

kunnen dezelve in den geheelen omtrek van de

BorR, zoo wel in de uitterlyke als innerlykedec-

Jen, plaats hebben: aldus is het voorRe en het

achterRe van de BorR , even zoo wel als haare

zyden , voor deeze Ziekte vatbaar. (*).

Wan-r

(*) Schoon men deze ziekte, doorgaans ontfteking van

het RibbenvliCvS , cn tuflehen Ribbige Spieren r)oemd;zoo
moet men nogihans niet denken, dat dezelve daar in a/row#

^Ikün j plaats hebben ; want , de bloedige en andere jQuimen

die



(lê Rihbenvlies. Ontfleking- 9

Wanneer de uitwendige deelen van de Borft

pynlyk zyn, en byzondcr als de p3’n door het

ukteriyke aanraken grooter word, pleeg men
dit een Valfch* ofBakerd Zydewee (^Pleuritis Spu--

ria)^ te noemen; dog deeze word op dezelve

wys geneezen.

Het eerftc en belle middel , is het Aderlaaten

op den Arm van de pynlyke zyde: Deeze Ader«

laating moet nogtans groot, ten minden van
twaalf oneen; ja, by derke en volle lichaamen

,

moet ze nog veel grooter zyn.

Terwyl het Bloed uit de geopende ader loopt,

moet de Lyder met kracht ademhaalen en hoes-,

ten: de pynen pleegen altoos door het Aderlaa-

ten te venninderen; ja zomw^den worden ze

daar door geheel weggenoomen. (*).

Ee-

(lie de Lyders in ’r gemeen dc*or uirrachgeling kwyt wor-
den, toonen genoegzarnn aan, dar de Longe , zelfmeede
is aangedaan. N^ioir heb ik ook een Lyk, dat aan een
zoogenaamde Ribbenvlies ontfleking geftorven was, geö-
pent; of ik hebbe de Long op het allerhevig^ , mede aan-

gedaan gevonden, ßehalven dit, geneed byna nooit een
Lyder van eene hevige waare ontileking van het Ribbenvlies,

of de Long en her Ribbenvlies groeijen aan elkander vad.

ja! het fchynt my,uit het openen van doode Lichaamen,

klaar gebleekcn te zyn, dat een waare Long-onideking,

van cene waare Rihbenvlies onifleking , byna nergens anders

in verfchild
,
dan dat de eerde inwendigin de Long, en de

Jaarfte uitwendig in deszelfs Vliezen, en ’c Rihbenvlies,

plaats heeft: Ook is het verfchil in de behandeling en ge-

neezing van deze beide ziekten, zeer gering; en desvvegens'

ineene ik, dat deLeczer, dit, met het volgende Hoofd-
ileel ,

telkens vergelyken moet; om dat, eene hevigeonu
deking van het Ribbenvlies, byna altoos eene onifteking

van de Long, rot een gevolg heeft. In deeze laaide toe-

ftand word de Pols klein en ’t gevaar grooter.

(*) Celsus gebied by zwaare Ademhaling zoo lang het

bloed, ’t welk zwart en dikachtig zier, uit eene Ader te

doen ioopen , totdat het helder word. Pringle wil

daarom en om eene flaauwte te verhoeden deze Lyders lig-

H^mde qcen Aderiaaten, tot dat ’er bloeds genoeg onilad

A 5



JO Van het Zydewee, of

Eenige uuren na het Aderlaaten zal het dienflig

zyn de Lyders een C]3^fl:eer N°. ii. te zetten

Op het lydende deel
, moet men beftendig

Wolle Doeken, die in de Stoving N®. 12 voor
heen zyn nat en warm gemaakt, leggen.

Wyl het echter moejelyk is, de Stoving by
den nacht zo dikwerf te vernieuwen ; zoo kan
men in deszelfs plaats deLabdanum Plaafter, (Em-
plaflrum de lahdano ,) op linnen of leer geftreeken

,

op het pynlyke deel leggen.

Des morgens neemd men de PJaafler weder-
om weg; men fmeerd het lydend-deel met AI-
thea-zalf ( Unguentum Altheoè) , en daar over heen
legt men wederom de Stoving N°. 12.

. Zoo de Lyder niet flaapt, neemd hy alle halve

üur eenen leepel vol van het Drankje N®. 13. hy
drinkt daar op een Thekommetje van den Drank
N®. I. By ieder pond van deezen Drank moet
men in dit geval , een once Honich mengen.
Dikwerf gebeurd het, dat, offchoon de pyn

na de eerfte Aderlaating, veel vermindert of ge-

heel

is; daar na ineend men dat eeneflaauwteen volflrekteon-

xnagt bekwaam zy , om , door de kramptrekkende bewee-
ging, de verftopping dèi* Vaten te können los maaken

,

zonder dat de bloedbollen behoeven verdeeld ofverbrooken

te worden.
(*) Meeft alle plaatzelyke Ontfleking van het Menfchely-

ke Lichaam ,vereischt in ’t begin lot hare verdwyning {Re^

folutio). Verkoelende Laxeer- of- Purgeermiddelen ; maar
alzoo de verdwyning van de Ribbenvlies en Long-Ontße-
kingjteffens door het uitwerpen van veele fluimen, bevor-

derd, en dit, door Laxeeren Purgeermiddelen , verhinderd

word
; daarom , moet men daarmede zeer voorzichtig te

werk gaan. En nadien de Buik te zeer verflopt zynde, de
Borft en Long met Bloed geweldig overhoopt en benaauwd-
heid aanbrengd ; daarom is het in deeze beide Ziekten van

zeer veel nut, dat men dagelykseen oftvveeClyfteeren zet

:

Hier door word de uitrachgeling van fluimen veel eer bevor-

derd , dan verhinderd , en het geweld der Ziekte, dat dikwils

tot den negenden dag duurd,eenigzins in toom gehouden.



de RihhenvUes Ontfieking. li

heel opgehouden is, dezelve nogtans metdevoo-
rige hevigheid, wederom komt: In dit geval moet

men de Aderlaating wederom hervatten ; dog niet

zoo veel Bloed, als b\uleeerfle Aderlating, doen

afloopen. Indien de Zieke daarna weder over he-

vige pynen klaagd , dan kan men de Aderlaating

nog eens herhaalen; ja dikwerf moet de Aderlaa-

ting, zoo de pynlyke Steeking al te llerk aan-

houd , voor de vierdemaal herhaald worden
Men moet nogtans wel aanmerken, dat een

gering överblyfzel van de voorigepyn, welke

het ademhaaien niet veel hinderd, geene nieuwe
Aderlaating noodig heeft; want de Lyder zoude

daar door zyne krachten verliezen, en lang ver-

zwakt blyven : weshalven de Aderlating alleen

herhaald moet worden , wanneer de pyn zoo he-

vig is, dat de Lydcr naauwlyks fnuiten kan :zoo

ook als de Pols veel vaardiger gaat , ’c welk een
kenmerk is, dat de Aderlaating weder hervat

moet worden.

Men moet ook wel opmerken, dat het een zeer

goed teeken is, wanneer de pyn van plaats ver*

anderd ; dan in den Öxel , dan weder in het Sleu-

telbeen , Schouderblad of Rug fehlet: en deze

nieuwe p^men •vereiflehen geene Aderlaating:

Deze plaatsverwilTeling der pynen gebeurt dik*

werf op den zesden dag der Ziekte. In dierge-

lyk

(*) De Geleerde Trillerus, heeft een voortreffelyke

Verhandeling over het Zydewee gefchreeven , welke onze
wakkere Schryver, in zym Cammaitaria de Cogn. Curandi
Morh. ß o R u H A V 1 1 ,

geduurig aanhaald : Daar in zegt hy

;

zoo na de eerfte en tweede Aderlating op den Arm, de
ziekte zig wederom verheft, dan moet de derde, en des
noods de vierde Aderlating, op den Voet gedaan worden;
om daardoor eenegroorereafileiding van deBorfcre maaken

;

Ook wil hy naar de kragten der Zieke en hevigheid der
Ziekte, alle Avonden (om dat zig dan altoos de pyn cn
koorts verhelTciO Clydecr gezet hebben.
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lylr eenen toeftand heeft men niets te doen
, als

,

de lydende plaats zagtelyk te wryven, en daar

na met Althéa Zalf te-fmeeren (*).

Voor Voedzel is het genoeg, wanneer mende
Lyders geringe Soupen

,
gekookte Appelen; of

een dunne en van wel gegefl: Brood, bereide,

Pap geve.

Bet Afkookzel i. kan tot eenen algemee-
nen Drank dienen , of ook gekookt Garftenwaa-
ter , dat met een vierde Verfche melk

, gemengd is.

Indien de Buik verftopt is, moet men de Cly-

Heer N\ ii. herhaalen.

Begind nu de Lyder lichter te ademen en de
pyn merkelyk te verminderen , dan zal het ge-

noeg zyn, wanneer hy alle twee uur eenen lepel

vol van N°. 13. met een Theekopje van den
Drank i. warm inneemd.

Als echter, na herhaalde Aderlaatingen , de

pyn niet veel nalaat, en vooral , wanneer een
gereutel in de Borfl: en de belette uitracheling

te kennen geeven, dat de Longe word opge-

hoopt ; dan moet op de beide Beenen een blaar-

makend Middel QFeficatorium) ofSpaanfcheVlieg-
plaafter, gelegd wordejn: ja, men heeft veel-

maalen waargenoomen , als herhaalde Aderlaatin-

gen de Ribbenvlies-ontfteking niet zeer vermin-

derd hadden, dat dan een groote blaartrekken-

de Plaafter, op de pynlyke plaats gelegd, van

veel vrucht was (f). .

Men

C*) Tril LE RUS zegd; zelden, ja, byna nooit, derven

die Lyders, in welken na de Aderlatingen, de pynenzig tot

in de Sleuielbeenders , Schouderbladen , ja tot in den Rug
uitßrekken ; en dit beveftigt de ondervinding.

(t) Een aandagtig Leezer, ziet lichtelyk, dat onze ge-

leerde Schryver in de Ribbenvlies ontfleking (PLeuntes) , by-

na niet eer Spaanfche Vlieg. PJaafters beveeld, dan, na dat

de krachten meerendeels weg zyn , en cie Pols reeds aan he
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Men moet te gelyk, zoo wel in deeze als alle

andere Ziekten met Ontfteking, zorg dragen,

dat de Zieke in geen al te warme Kamer ligd,

en dat men de lucht na believen kan vernieuwen.

Na
zinken is. ’t Is waar, dat de meeste Navolgers van den
voortrelfelyken B o e r h av £ , Hem , hier in , doorgaans vol-

gen. Maar ik bidde mynen Leezer, om den ervaarnen

Pringle, hier over te willen hooren
; vooral, oin dat

hy zuivere daden ,cn getrouwe ondervindingen befchryfc.

Hy zegd : dat eene Spaanfche Vlieg-Plaafler, zoo groot als

een Hand met de Vingeren, aanftonds na de eerlïe Ader-

laaiing , op de pynlyke plaats
,
gelegd moet worden

; Ja zoo

de Aderlaater niet tegenwoordig is , wil hy nochtans zonder
vertoeven de Plaafter gelegd hebben , mits dat dezelve maar
geene prikkeling of pyn veroorzake, voor dat de eerfte rui-

me Aderlaating, gedaan is. Zoo de pyn zich daar op ver-

ipreid , en , op eene andere plaats , wederom poft vatte ; dan
moet dezelve Plaafter, op de laaifte pynlyke plaats , weder-
om worden opgelegd. Spaanfche Vlieg- Plaafters (zegd hy
verder) , aanftonds na de eerfte Aderlaating op de pynlyke
plaats gelegd , verkorten niet alleen deZiekte , maar , fparen

ook doorgaans het bloed , en verminderen de Aderlaatingen.

Spaanfche Vlieg- Plaafters , op de pynlyke plaats gelegd,
verdeden de inwendigeVerftopping van het Ribbenvlies , en
nemen de Koorts weg: Maar dezelve op afgelege deden
gelegd , maken prikkeling en vermeerderen de Ziekte. Eene
enkele ontftekingvan hetRibbenvhes, meteen geringe ont-

fteking van de Long, kan, met weinig bloedlaten en eene
groote Spaanfche Vlieg - Plaafter op de pynlyke plaats ge-

legd, dikwils alleen, geneezen worden. In deLong-Ont-
fteking,gaat hy op dezelve wys te werk , doch hier van in

’t vervolg. Hier uit blykt,dat het laatste middel van va x
S w I E T E N , het eerfle van Pringle is

; trouwens de
laatfte volgd hier in althans de voornaamfteEngdfcheGe-
neesheeren. Om dar het geöruik van Spaanfche Vlieg-PIaas-

ters, tegen Inwendige pynen en ontftekingen, milfchien,

by veeie Nederlanders , niet algemeen genoeg bekend moge
zyn, zoo hebbe ik gemeend, het zelve hier, en elders, te

moeten byvoegen
;
vooral , nu de beroemde R. Whytt,

Voorproeven klaar bevveczen heefr , dat, een vaardige en
rafie Pols , by eeneplaatzelyke inwendige Ontfteking

, door
’t gebruik van Spaanfche Vlieg- Plaafters, doorgaans altoos

verminderd en vertraagd word ; fchoon ook anders eene
kleine en trage Pols, daar door in andere gevallen, door-

gaans word opgevvakkerd.
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Na dat eindelyk door deze hulpmiddelen de
Ziekte begind te wyken, komen ’er weder eeni-

ge nieuwe toevallen, welke aanwyzen, dat de
reeds gemaakte Stof (Materie') der Ziekte , uit

het lichaam gebragt moet worden. Zulke toe-

vallen moet men geheel niet verhinderen , maar
door de Kond bevorderen: deswegens zyn de
volgende zaaken aantemerken.

VJoeyende Ambeyen zyn zeer nuttig.

Het is een goed teeken, wanneer de Pis een
veelvuldig, dik, wit of roodachtig, ook zom-
wylen een bruin - achtig Zetfel heeft : De affehei*

ding (Secretio) van zulk een Water is door veel

drinken te bevorderen.

Wanneer gediiurende de Ziekte , na dat reeds

eenige toevallen verminderd zyn, met verlich-

ting der Lyderen , een goeie
,

gallige afgang

volgd, is het zeer goed; wanneer echter dier-

gel^' ken afgang , aandonds in het begin der Ziekte

word waargenomen , heeft men doorgaans kwaa-
de gevolgen te duchten. .

Zeer dikwils, en wel op het allerbed word
deeze Ziekte door het uithoeden van Fiuymen
(Sputum) verlicht; inzonderheid wanneer deze

uitragcheJing veel is, de dekende pyn vermin-

derd, en zoo wel gekookt (ryp) is, datze de

Etter fchynt gelyk te zyn, Zomwjden is de
Uitrachgeling flymig, taay en te gelyk met bloed,

rood -achtig geverft ; dit echter behoord niemand
af tc fchrikken , wanneer daar door de pyn maar
verminderd word, de Koorts afneemd, en de

Lyder lichter Adem haald. Als dan moet men
geen nieuwe Aderlating doen; want in deezen

goeden toeftand is ze fchaadelyk. Zomwylen is

het uitgerachgelde Geel , en met bloedige Strie-

men vermengd; dit heeft nogtans niets kwaads

in, maar betekend veel eer iets goeds.



de Ribhenvlies- Ontfieking. 15

’t Is een algemeene regel , dat alle uitwerping

door ’t Hoeften voor goed is te houden, wanneer

ze gemakkelyk gaat, de Koorts en Pyn vermin^

derd, en de Ademhaaling lichter maakt.

Als nu de Lyder zoo eene goede Uitrachge-

iing heeft, dan is het niet noodig, dat hy het

drankje N°. 13. meer gebruike, maar, men Iaat

hem, in deszelfs plaats, alle uuren tweeKofFy-*

Leepeltjes vol van het Lekftroopje (^LinÜus)

N°. 14. neemen , het welk hy zeer langzaam ne-

derflikt, en daar na neemd hy een Theekop vol

warm van den Drank N°. i

.

Indien de uitwerking Van Fluymen , haaftig

ophoud of weg blyfc, en daarop een gereutel

in de Borll , en een angft en benaauwdheid ont-

llaat; dan is de Lyder in groot gevaar. Aan-'

Honds moet men op de Beenen, Kuyten, (qf
ook de Dyën) blaarmakendePlaafters leggen. Men
moet de Lyders alle vier uuren een Poeder N°.

15. ingeven, en daar op een groote meenigte

van den Drank i. met Honich zoet gemaakt

,

warm doen drinken : met deeze middelen moet
men volharden tot dat de uitwerping van FJuy-

men wederom hervoert komt, en op de Borft

eene verlichting vernoomen word (*).

Zomwylen, hoewel zeldzaam, gebeurd het,

dat zig nevens de Ooren af aan de onderHe Le-

demaaten een Gezwel verheft, waar op de Py-

nen in de Borll , nalaaten. Op zulk een Gezwel
moet men aanftonds de Verweekende Pap N°. 8.

of een andere diergelyke leggen , op dat het Ge-
zwel vaardig ryp worde , en zoo ras dit gefchied

is, moet het aanftonds door het Lancet geo-

pent

,

{*) Over liet doen voortkoomen der Fluimen en Oit-
rachgeling, word in het volgende over de Long-Onifte-
king , omftandiger gePproken.
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pent, en, als eene verzwcering behandeld wor-
den C).
Zomwylen is nogtans het geweld der Ziekte

zoo groot, dat ook, na het gebruik der be-
kwaamfte Geneesmiddelen

, de Materie of Stof
der Ziekte, nog verdeeld of veranderd, nog op
eenige andere uit het Lichaam gevoerd kan
worden , en daar van daan komt eene Verzwee-
ring (Suppuratio') vvelke altoos een gevaarlyk
kwaad is; want zoo men den Etter (^Pms) geen
vaardige ontlafling verfchafFen kan , dan volgd

zeer dikwils eene geheele uitteering (Phthifis'),

Zulk eene Verzweering kend men, als de Pyn
altyd op ééne en dezelve plaats hardnekkig blyfc,

hoewel nu iet geringer, als by het begin der

Ziekte. De Lydcr heeft eenen beftendigen droo-

ge Hoeft, zonder eenige loffing van Fluymen,
hoewel zomwylen wel iet water- achtigs onge-

kookt en raauw op komt. De Pols is Vaardig

en Koortfig ; Na het eeten , en ook des Avonds
worden de Lippen en Wangen, rood; de Lyder
bekomt eene grootere Koorts , en klaagd over

kruipende huiveringen QHorripilationes l^agce') en
Nachtzwetingen : de Pis is fchuimigen zomwylen
bleek, het Vleefch vergaat v^an ’t Lichaam, en

hy word zeer zwak.

Zulk eene Verzweering QApoßema)
,

pleeg

dikwerf zync Etterftof door Hoeilen en LJitrach-

geling, van zig te geven: wanneer dus de Uit-

racbgeling begind Etter -achtig te worden , dan

moet

(*) T R I L L E R u s zegd ; de Verzweeringen , welke by

deze Ziekte achter de Ooren of elders anders komor]
,
zyn

goed, Indien zy eenen witten welgckookten Etter bevat-

ten ;
zy geeven te kennen , niet alleen dat de Ziekeftof

van de inwendige Edele Deelen word gebracht , maar

ook, dat de Ziekte in het begin, niet wel betianxicld , en

ifle Aderlatingen kwaiyk beflierd of geheel nagelaten zyn.
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moet men de Lyders alle uur een Kopje vol van

N°. 16. met Honich zoet gemaakt
,
gecvcn^ Voor

Spyze geeft men Soiipen, waar in verfche Ker-

vel, Salade, Petercely- Wortelen gekookt zyn :

voor Drank diend Garftenwater met een vierde

Zoetemelk, waar mede zoo lang volhard diend

te worden , tot dat de Lyder , geen Etterflof

meer uitwerpt*

Nogtans zyn alle Lyderen zoo gelukkig,niet

,

datze op zulk eene wyze door Uithoeflinggenee-

zen worden: Dikwerf is de Etter in eenen by-

zonderen Zak befloccn; dicshalven 'moet men
op alle mogelyke wyze deze ecnen uitgang trach-

ten te bezorgen.

In het begin der Ziekte, kan men de plaats,

alwaar zig de grootfle Pyn bevind, meceene klei-

ne Kleef plaafter, merken; wanneer nu de ont-

Ileking in eene verzweering overgaat, zal zig in

deezen omtrek , de Etter verzamelen.

Wyl nu, uit gemelde Ker^teken herkenbaar

is, dat zig eene Verzweering zal op doen; dan
moet de plaats , daar de Kleef plaafler gelegen

heeft, door een Bytmiddel QCauflicimi) worden
open geknaagd , en daar na met Etter-verwek-

kende middelen ,
open gehouden ("*").

Op deeze wys heeft men hoop , dat de verzame-

ling van Etter, naar de opening, daar hy weinig

teegenhand vind
,

geleid kan werden , en aldus

uit het Lichaam gevoerd: want de Etter, verza-

meld

(*) De Heer L e D r a n , in zync Operatien der Heelkonß ,

fpreekt over dezen toeßand zeer naauwkeurig; hy zegd

:

De plaats, waar de opening gefchieden moet , is die, welke
in het begin der Ziekte zeer pyniyk is gewecß, maar nu,
na dat de Etter gemaakt is, niet meer pyniyk, inaareenig-

zins gezwollen is, en de fndrukzels van de Vingers blyfe

behouden: Deze plaats moet ook aanßonds, door infny-

ding, geopent,en, ai de Verzamelde Etter te gelyk uitge-

kten worden, FsriQSvm U zeer mdeelig»
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meld zig gemeenlyk tuffchen het Ribbenvlies eil

de daar op gelegen uitwendige Deelen (*).
Om die zelve reden word dikwils op de eige

Plaats , eene Etterdracht QSetaceum) geReld
, wel-

ke dikwerf zulk een gelukkig gevolg heeft ge-
had 5 dat eene zeer grootte meenigte Etter door
deezen gemaakten weg, is uitgeloopen.

.

Maar, wanneer de verzamelde Etter niet naar
de uitwendige Deelen geleid word, dan zet die

het Ribben vlies naar de holte van de Bord: uit,

drukt de Longen , en veroorzaakt dagelyks ,

grootere benaauwdheeden. Eindelyk fcheurd of
breekt het Ribbenvlies open; alle benaauwdhee-
den en pynen laaten dan ras na ; de Etter frort

zig uit in de holligheid van de Borfl', en kort

daar na, klaagddeLyder wederom over de voor-

heen genoemde toevallen (f},
In

(*) By een waar Zydewéé of Ribben vlies- Ontfteking
welke tot verzweering (absces/us) overgaHt,moe[ men niet

denken , dat de ei ter (pus) , tuJJ'cbenhet Ribbenvlies en de daar
opgelege uitwendige deelen , zich altoos verzameld

;

neen ï de
Ontfreklng van heiRibbenvlies, welke totverzweeringover-
gaat, heeft byna altoos eene Ontfteking van het uitwendige
Vlies van de Long, en Long zelf, tot een gevolg ; zoo als

ik voorheen getoond hebbe. Nu is het bekend, dat twee
ontftoke Vliezen , lichtclyk aan elkander vaft groeijen ; En
het is doorgaans in het midden van deeze te zamengroeijing

,

dat is, luflchen de Long en het Ribbenvlies, alwaar de
verzweering gemaakt word. Men noemd dit geen Etterborfl

,

maar eene verzweering in de Borfl, Als deeze verzweerin-

gen na buiten geopend zyn, dan gaan de infpuitingen en
fteckwieken, zomwyl met hetHoeften, doorde Longen
Keel , wederom uir ;

waar van de beroemde Grashuis
in de aEta naiur, Curiof een fraai geval heeft, by welke
Steekpillen van hard - gekookten Terpentyn , dagelyks in

de Borftzweer geftooken, eerft eenen onaafigenaamen imaak,
prikkeling tot hoeften eh eindelyk het uitrachelen van eeni-

ge ftukjes van de fteekpillen ,
wierd waargenomen ; waarna

de Lyder ten vollen geneezen wierd : andere behouden zuin-

wyl eene Pypzweer.

(t) Om deeze reden meen ik, en de ondervinding heeft

my
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In zulk eenen toeftand , is ’er niets over
, dail

dat men zonder Vertoeving, de Bord opene, op
dat de Etter zig ontladen kan; zonder dit, zal de
Lyder elendig uitteeren, en, eindelyk Sterven*

Wanneer men ook deze bewerking (Operatio}

voorneemd, moet de Lyder nogtans naardigvan
de Kruiderthee N°. i6. drinken-

Indien de Lyder niet flaapen kan, dan kan
men hem ’s Avonds een pond van de Amandel-
melk N“. 17. met één once, of meer, zoo heC

de nood vereifcht, Syroop van Slaapbollen (^Sy^

rup. Papaver. Albi) , te drinken geven.

VAN DE ONTSTEKINGE DER LONGE.
(Peripneumonia).

De Long ontdeking is eenegevaarJyke Ziekte,

en veel erger , dan het Zydewee , of ontdeking
van het Ribbenvlies, uit welke nochtans dikwils

een Long ontdeking voorkoomt; vooral, zoo de

Ly*

my nadriikkelyk geleerd, dat, 200 ’er maar eenig verm< e-

•den is van eene verzvveering , dat het dan veel beter is vroeg-

tydig de uitw'endiee, fchoon ook gezond fchynende deelen,

door het Mes re Openen , dan de Etter door een byimid-
ciel of Etrerdracht, na buiten te lokketn Doch, zoo zig

ganfch geene zwelling aan de uit wendige deelen , ofeenebe*
paalde pyn , opdocd ;

dan is het zomwyl zeer nodigen van
een uitmuntend nut, op de meefi: bezvvaarde plaats , eene
groote etierdraOht of fecon te zetten. Ikliebbe meermalen
Lyders gezien, die, na een voorgaande ßorftziekte, aan
eene uitdrogende Koorts, eenen geduurigen Hoed, en een
elendig Nachtzweeten , ziek lagen, die daar door (nevens

hst inwendig gebruik van den Cort. peruvianus) zeer fpoe-

dig,en ten vollen herdeld wierden
;
want »êa eene' ruime

ontlading van de Etterdrachten , begint doorgaans eerd het;

uitteerende zweet te verminderen; daar na geheel op te

houden, waar na het hoeden en uitwerpen, en eindelyk
de Uuipkoorifen weg blyven : echter moet men deezeont-
lading zoo lang gaande houden, tot men tekepen vaneen«
bjna volkome gezondheid bemerkt.
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L3'clers wegens de heevige pyn hunnen Adern
te ]ang iiihoiiden.

Als cen Lyder moeijelyk Adern haald, over
benaauwdheid en zwaarte -op de Borft klaagd

, en
te gelyk een geduurige heete Koorts heeft, zoo
weet men, dat de Long ontdoken is; in deezen

toeftand gevoeld de Lyder geheel geen of ten

minden maar eene geringe pyn ; en daar door word
de Long'Ontdeking, van de ondeking van het

Ribbenvlies, onderfcheiden ; welke Jaatde, al-

tyd in de In-ademing eene hevige deckende pyn

,

veroorzaakt.

Men ontdekt, dat in deze Ziekte, de Pols

niet zoo hard is , als in de óntdeking van het

Bord of Ribbenvlies, of in eenige andere Ziek-

ten met Óntdeking (Inflammatio^

,

maar dezelve

is hier week en zagter.

Wanneer de Long* óntdeking hevig is, veerlied

de Lyder aandonds zyne krachten ; de Pols is klein ,

week en onge]3^k ; de Adem kort
j,
ras

,
moeijelyk

,

met een bedendig Hoeden. Uit angd , benaauwd-

heid en vrees van te zullen verdikken, kunnen
deze Lyders niet nederliggen , maar zitten meer-

endeels opgerecht in het bedde; hun Aangezicht,

de Oogen , Tong , Lippen , Wangen zyn rood
,
ge-

zwollen: de benaauwdheid word vantydtottyd
onverdraaglyker. Ras daar op , volgd eene verwar-

ring in ’t verdand (^Delirium , en eindeiyk de dood.

Dus zyn alle deeze teekenen kwaad.

In het tegendeel, wanneer de Pols hard en de

Adem lichter gaat ; de Lyder liggen kan , en het

Aangezicht, Oogen en Lippen niet zoo' hevig

gezwollen ^ rood zyn , dan heeft men betere

verwagting.

In deeze Ziekte moet men vaardig allehulpby

brengen; nadien zy in eenen korten t3^d, eenen

gewißen ondergang, drygd.

Men
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Men moet op den Arm eene groote en ruime

Aderlating doen , en zoo de benaauwdheid niet

nalaat, en de Ademhaaling niet lichter word,
de Aderlaating dikwerf herhaalen

;
gelyk by de

Ribbenvlies ontfteking, is gezegd geworden.

Wanneer het afgelaate Bloed, dun is, vloei-

baar blyft, en nietin één klomp te zamen kleeft;

zoo ook , de Adem na de Aderlaating niet lich-

ter word ;
dat is een kwaad teeken : want , het

bewyft dat het dikkere deel des Bloeds in de Lon-
gen word te rug gehouden , en flechts het dunne
vloeibaar^ deel, door de vaten der Long door-

gaat: in diergelyk eenen toefland, helpt eene
herhaalde Aderlaating niets; nadien daar door
Bechts het vloeibaar gedeelte des Bloeds, uit

het Lichaam word weggenomen (*).

Eenige uiiren na de Aderlaating zal het dien-

ftigzyn , den Lyder een Clyfteer ii. te zetten.

Warme Stovingen , Smeeringen , of Plaalters

,

op de Borft gelegd, doen nooit kwaad, echter

is van dezelve in deeze Ziekte niet veel dienft te

wachten ; fchoon in het Zydewee ofRibbenvlies*

ont-

(*) Om ’t oruRoke bloed wel te kennen, behoort men ’t

in een vnr,’t welk een weinig meer dan bloedwarm is , op
te vangen, en, voor Ichielyke koude en firemming, één
uur lang, te bewaaren. Ik hebbe dit in ’t Xldedeel, ifte

ftük ,bladz. 385. van de Bollarjfche Maatfebappye derPVee-

tenfebappen, met proeven beweezen en onderzogt, in hoe
verre heu bovengemelde van onzen Hr. Schryver, kan wor-
den aangenomen. Buiten deeze voorzorge meen ik, dat

’er byna alle dagen, in ’t oordeelen over weezentlyk ont-

fioke bloed, groote misdagen gedaan worden. Doorfchie-
lyke koude kan men beletten , dat het hevigfle ontdoke
Bloed geen de minfie ontdoke kord vertoond, en zoo het

daarby gefchud of geroerd word, dan verkrygt her dezelve

Syroop' achtige gedaante, die onze Schryver alhier be-

rchryrt,en welke dikwüs dog verkeerdelyk
, voor ontbon-

den of rottig bloed, word aangezien.

B 3
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ontfteking, daar door het tegendeel gebeurd
Maar, het is voor al van nut en noodig, dat

nien ichoon Lynvvaad , of een Spons , in warm
water nat maakt, en de Lyders dikwils voor de

Neus en Mond houd;op dat de warme Waterdamp

,

met de inge-ademde lucht, in de Longen kome.
Voor Voedfel diend het zelve in acht geno-

men te worden , dat voor de ontfleking van het

Borft en Ribbenvlies, is aangemerkf; ja! het is

zelf nog beter, dat men den Lyderenkrachteloo-

zer en dunder Soupen geeft,

De Drank NL i. of gekookt Gaidlenwater,

dog zonder Melk, kan de Lyder voor eenen al-

gemeenen drank nemen; men moet echter onder

ieder pond Garflenwater één lood zuyvere Ho-,

nich mengen.
Zoo de Lyder niet flaapen kan , dan moet hy

alle halve uur eenen Leepelvol van het Drankje

NL 13. nemen en een Kopje van den warmen
Drank , N"". i. daar op drinken.

Als na deze hulpmiddelen de benaauwdheid

minder, en de Adem lichter word; de Koorts

nalaac, de Pols eenen iterkeren en gelykerenflag

be-

(*) Ten dezen opzichte zegd de Heer Pringle we-
derom; dat, de Long-Oiitfteking van Na-
tuur, gevaarlyker als het Zydewee is; vooral, om dat do
aantrekkende middelen {veficatoria) ^ in^de eerfte niet zoo

wel als in de laatfte, können werken. Echrer moet men
zich in dit geval, na het Aderlaten, op Spaanfehe Vlieg-

Plaafters, verlaten. De harde Bedden, die de Soldaten

doorgaans in de Hospitalen hebben, laten niet toe Trek-
plaaflers op den Rug te leggen, nochtans doen ze op de
zyden van de Borft gelegd, dezelve dienften; en, zoode
Bedding zagt is, dan legd hy eerft Spaanfehe Vlieg- Plaafters

op den Rug, en daar na op een, of beide zyden. Spaan-

Icbe Vlieg-Plaafters op de Borft , ofop de Armen ofBeenen
gelegd, verlichten de Borft, en bevorderen deUitrachge-
iing van Fluimen ;’t welk in deze piekte dogh altoos,

VQornmne <^o(?!wit^ woet zyn^
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bekomt: wanneer zig eene evenreedige warmte

£oC aan de uitwendige Ledemaaten uitbreid ;

dan is ’er goede hoop; vooral, zoo het Vel,

Qle Huid) vogtig en zacht is. Als dan moet men
met het gebruik der hulpmiddelen volharden;

nadien de ontlleking op eene zagte en goede wys,
,

begind verdeeld te worden.

£ene zoo goede verdeeling der ontilekfeg

(^Rejblutio) , durft men echter naau wlyks hoopen ,

ten zy de Ziekte niet ze,er hevig is, de Lyder

van natuur, weeke en flappe Bloedvaten heeft,

en men van ’t begin der Ziekte daar tegen de

noodige geneesmiddelen , heeft aangewend.

Meenig^i'uldiger word deze Ziekte door eene

Uitwerping en Hoefcen van Fluimen geneezen

;

en desweegens moet men daar op hooftzaakelyk

acht Baan; want men houd het billyk voor een

kwaad teeken, wanneer de ontlading van Flui-

men , te rug blyft ; vooral , zoo de Ademhaling
moeijelyker is, en in de Bord of Long een ge-

piep, gefnerp en reutelen onftaat.

De Uitwerping door ’c Hoeden is goed , als

zy vaardig , veel en gemakkelyk voort gaat en
teffens dik is. Dikwijs is de Stof geel en met
Bloeddriemen vermengd, over welke men zig

niet bekommeren moet; nadien ook deeze goed
is. Ten laatden , word de geele Uithoeding
geheel wit,

.
Men weet, dat deze ontlading van ene goe-

de Uitwerking is, als de Lyder daar na niet

meer zoo benaauwd is, lichter Adem haald, en
eenen grooteren en volleren Pols heeft.

Als dan moet de Lyder alle uur twee Koffy-

leepeltjes vol van het Bord fyroop N°. 14. ne-

men , dezelve langzaam doorilikken , en een Thee-
kopje vol van den warmen Drank N°. i.daar

op drinken.

B 4 Hiqr
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Hiei; by moet men eenvoudig berufen
; want

door Aderlaaten, Buikzuiverenof Zweetdryven ,

zou men den Lyder in deezen tocftand , fchade-

Jyl^ zyn.

Zorgvuldig moet men verhoeden , dat de Ly^
der in geene koude lucht kome , en niets koud
drinke: want daar door word Oogenblikkelyk de
Uitrachgeliiig der Fiuymen belet, en dezelve

in gevaar gebracht.

Indien het nochtans gebeurde, dat de ontlas-

ting van Fluimen haallig ophield, en groote bc-

naauwdheid en een gereutel in de Long, veroor-

zaakte; dan moet men aanlloncfs Spaanfchevlieg-

Plaafters op de Beenen leggen, en alle vier uur

een Poeder NL 15. ingeven. Middelerwyl moet
de Lyder van den Drank N^. i. zeer veel (zoo
als in het Zydewee) en zeer warm drinken: ook
moet hy den damp van warm Water geduurig

door de Neus en Mond In-ademen
Zomwylen, zoekt de Ziekcflof,na cjat de Ziek-

te reeds ecnigen tyd geduurd heeft, ontlafting

door den afgang QALvus^ , waar door de Lydcr

,

eenen geelen Ga)-achtigen afgang loofl: , waarop
hy zich aanftonds beter vind. Zulk eenen afgang

is zeer goed, en men moet daar by in acht nee-

men,

(*) Het Kermes Mweral ,of Ox'^mel Scilliticwn maakt fn

dit geval eene zagte bevveegingef) ichudding in het Zeenu

w

geHel , waar door de beweeging in de Long opgewekt ,cn

de Uirrachgeling van Fluimen bevorderd word. Zomwyl
pleeg ik hier nevens telkens één of' twee Lepelen vol , van

dii Drankje re geven, *t welk in de Keel eene zagte Kitte-

ling verwekt, en den Lyder tot het Hoeden aanprikkeld

:

Gnmm* Ammoniac. puri dr Sem ; Sacchar, Alb, Stee , di\

«*. Accurate Misce
, ^ add: aq PaenicuL unc: tv. iv. F, Mixtura,

Pkinglê zegd : zelf by de aanhouding der üicrnchgeling,

is zomwyl een Braakmiddel diendig,om de Bord van den
lad der laaije Slym, te bevryden; En ’t is zeeker datdier-

gelyk een middel ter rechter tyd ingegeven, zomwylen mecr
ian alle andere middelen, dqen kan.
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men, wac in de Ontftcking van het Ribbenvlies,

is gezegd geworden.

’t Is een goed teeken : wanneer de Pis een veel-

vuldig, dik, in het begin een rood-achtig , daar-

na een wit zetfel (Sedimentum^ geeft: als dan

moet de Lyder, zoo als in het Zydewee , dit,

niet veel Drinken, trachten te bevorderen. Het
gebeurd nochtaiis zeldzaam, dat allq de ziekma-

kende Stof, alleen, door de Pis word, uit het

IJchaam gevoerd ; want , meerendeels heeft de

Lyder ooj^ te gelyk eene veelvuldige en goede

ontlading van Fluimen , door welke deeze Ziekte ,

op het allerbed, verlicht word.

Als de Lyder, door zulke ontladingen/CExcre-

iiones) op de Bord, verlichting merkt, dan kan

men hem krachtiger Soupen , dikwils, doch wei-

nig te gelyk, geven; op dat het veelvuldige en
niet genoeg gekookte Voedendvocht (^Chylus"),

de zwakke Long niet wederom bezWaare.

Zomwylen heeft men waargenoomen
, dat een

derk Bloeden uit de Neus, deze Ziekte zeer

verlicht heeft; dit is echter zeldzaam.

Zoo' in, of binnen veertien dagen, diergelyke

Ontladingen zich niet opdoen , de Koorts rede-

lyk derk blyft aanhouden, de Lyder bedendig

eenen droogen Hoed behoud , de Pols altoos vaar-

dig, vveek , en golvend QUndofiis^ is; de Lyder
van rillingen, moeijelyk Ademhaalen, klaagd,

en dat daar by de Lippen en Wangen rood zyn

,

en de Koorts zich alle Avonden verheft ; dan is

liet zeker dat de Ontdeking van de Long, in

eene Verzweering overgaat.

Dat de Verzweering der Long reeds ten vol-

len gemaakt is, weet men; als na de bovenge-
melde toevallen ,

een bedendigen droogen Hoed,
ovevblyft ; en dat deze Hoed na het Eeten , of

Ka eenige bevveeging des Lichaams, meer en

ß 5 las.
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laftiger word; de Zieke kan wel op de Zieke,
maar niet wel op de Gezonde zyde liggen : in de
Pols word eene geduurige Koortfige beweeging.

welke op zekere tyden , en byzonder na het Ee-
fen, Drinken, beweging desLichaams, he-

viger word, bemerkt; het welk tefFens op de

Wangen en Koonen eene roodheid verwekt : de

lufl tot Eeten is klein, doch de.begeerte na Drin/-

ken groot; ’s nachts zweet de Lyder veel , voor-

jiamelyk aan het bovenfte deel der Eorft , en aan

het Voorhooft: de Pis is fchuimig, hetLichaani
word mager en krachteloos.

Zoo lang zulk eene Verzweering in de Long
beflooten Öyft, groeid ze geduurig aan, druk-

kende het gezonde deel der Longen : wj-ders ver-

hinderd zy de vrye Ademhaling, verwekkende
grouwzame benaauwdhcden ; en eindelyk doet

zy den Lyder Stikken.
‘ Derhalven is het zeer noodig, dat zulk eene

Verzweering, vaardig geöpent worde, op dat

de Etter , ontlading kryge.

Indien eene Verzweering der Long openbreekt

,

dan kan het gebeuren , dat de voorheen befloo-

te Etterdof zich in de holligheid der Bord uit-

dort , en een Etterbord QEmpyema) veroorzaakt

,

welke byna altoos doodlyk is.

Dat de Etterdof zich in de holligheid van de

Bord uitdort > kan men weeten; wanneer de

Lyder eene geringe Flaauwte kr5^gd, en vaardig

van zyviQ voorheen gelede benaauwdheid en kwa*

de toevallen word bevryd, zonder dat zich eene

Etterige uithoeding (SpiitumPurulentuni)op doet

;

Aldus is wel de Verzweering geöpent , en deswe-

gens de toevallen, die door de uitbreiding van

den Etterzak veroorzaakt waren, verminderd;

maar de uitgedorte Stof vermeerderd zich dage-

lyks, word door deszelfs verblyf Scherp, en

maakt
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maakt ras wederom diergelyke nieuwe, en zelfs

ergere toevallen.

Het Openen derBor/l ^Paracenthefis Thoracis^
,

3S als dan het ecnige hulpmiddel : Dewyl de Lon^

gen echter door de Verzweering, bereids zelf aan^

gewreeten zyn,zoo geeft de Operatie doorgaans

weinig hoop ,
dat de Lyder ten volle zal herfteld

worden , niettegenftaande ook al de Etter uit de

Bord gelaaten word; en dit is de oorzaak, waar*

0111 de meede Lyders na deze Operatie, derven.

Veel meer waare het te wenfehen, dat dier-

gelyke verzweeringen der Long, zich altoos zoo

openden, dat de Etterdofin de Lucht- Pypen der

Longen kwame , en door het Uithoeden konde
worden uitgeworpen.

Maar fchoon ook dit gebeurd, (en men kan

het nooit beletten) zoo is het nogthans niet zon^

der gevaar; want, men heeft te vreezen, dat

als al de Etter op éénmaal in de Luchtvaten der

Longe dringt, dezelve geheel opvullende,zy de

Ademhaaling dremmen, en den Lyder zal doen
dikken,

Wanneer nochtans ,de in de Lucht Pypen ge-

valle Etter, op eene gemakkelyke wyfe, door

Uithoeden, kan uitgeworpen worden; dan wor-

den diergehrke Lyders, den dood, als onttrok-

ken ;
niettegendaaande zy ook dan , noch altoos

eene Etterige Longteering, te vreezen hebben.

Na dat men , uit de bovcngem.elde Kenteeke^

nen , is v^erzeckerd , dat ’er eene Verzweering van
Etter in de Longen verborgen is, zoo heeft men
geen bectcr Middel om de Etterdofna de Lucht-

Pypen te leiden , dan de Lyders gedtiurig en

roos eene Spons in warm waater nat gemaakt,
voor de Neus en Mond te houden , op dat de war-

me Water 'damp gcdiiurig worde Ingeüdemdj

waar
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waar door, deze deelen week, flap en verwy-
derd gemaakt worden.
Men moet alle* deze Lyderen, een groote

meenigte middelmatige vette Soupen doen ge.

bruiken,op dat de Maag wel gevuld, het needer

hangen van het Middelrift QDiapliragma^vQxhm-
dere; om daar door den gezwollen Etterzak der

Long, meer te können t’zamen drukken. Men
moet hun ook warme Azyn onder den Neus hou-
den , om het Hoeilen te vermeerderen , of te

verwekken, of hen overluid doen Schreeuwen;
hier door geeft men gelegentheid , dat de Etter-i

zak gefcheurd, gebroken, en open gemaakt kan
worden: tot dit zelve Oogmerk, is ook dien-

ftig, dat de. Lyder op oneffene Wegen, in

een Rytuig gefchokt word; doch zulke bewee-
gingen vereilTchen noch eenige goede krachten

;

en nadien de zeekere tyd onbekend is , wanneer
de Etter-zak zal doorbreeken, zoo moeten dier-

gelyke Hulpmiddelen, dikwerf, herhaald wor-
den (ß').

Als na den doorbraak van deze Verzweering,

de Lyder, eene etterige, Witte en gelyke Uit-

rachgeling heeft, en de Koorts nalaat
.
of minder

word; de begeerte tot Eeten wederkomt, de

Dorft ophoud , en de Afgang gebonden en na-

tuur-

(*) Ik meen in een der Schriften van den beroemden
Erasmus geleezen te hebben; dat Hy aan eene lang-

_

< duurige Borftkwaal hadde Ziek gelegen; en ’snaohis niet
'

ilaapen kunnende, iemand voor zyn Bedde deede lezen:

Wanneer het nu gebeurde, dat deze iet byzonders Jas,

"^aar door Erasmus in eenen grooten lach geraakte,

barhe onder dit lachgen een Ettergezwel in zyne Long
open, waar na Hy veele Etterftof door Hoeden nitwierp,

en vervolgens van zyne Ziekte genas. Diergelyke voor-

beelden zyn niet zeldzaam; nog ook, dat zommige Ly-
ders by het doorbreeken van den Etterzak zom wylen aan-

ftonds den’Geeft geven en Bikken.
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tuurlyk is; dan, kan men eene volkome Genee-

2ing hoopen.

ln teegendeel ,
wanneer de Stof, dewelke

uitgeworpen word, verfcheide kleuren heeft;

kwa^'k ruikt , de Koorts niet ophoud , of, ge-

weeken zynde, wederom komt; de Dorll by

blyft, of de Eetenslufl: niet vermeerderd; als dan 5

volgd gemeenlyk de dood.

In eene verzweering der Longe , daar de Et-

terftof door Hoeflen moet uitgeworpen worden

,

kan men geen beeter Voedfel geeven , dan Melk

,

irietR3'ft, Haaver, of Garft, zagtelyk gekookt:

dit Voedfel moet dikwils,doch niet veel tevens,

genoomen worden.
Voor Drank, diend de Kruider Thee, N’.

16. met een derde Melk en een weinig Honich:
Driemaal ’s daags geeft men den Lyder een Poe-

der van N°. 18. Dewyl echter de Long, des

daags door het overmaatig Hoeften , word afge-

mat , zoo is het noodzaakelyk , dat dit des Avonds

,

geftild word: Hierom moet de Lyder des Avonds
de twee Pillen N"*. 19. inneemen.

Eene zagte Hardly vigheid , is niet nadeelig;

zoo echter de Buik verfcheide dagen verftopt

blyft, dan moet men den Lyder een Clyfteer,

II. zetten.

Indien de LTitwerping van Fluimen langzaam

verminderd, de Eetensluft blyft, de krachten

vermeerderd worden
,
en de Koorts geheel ver-

dwynd dan kan de Lyder groote hoop maa-
ken (*).

Zoo

() Zorfivvylen is Uitrachgeling van Etterachtige Flui-

men zoo groot, dat de Lyder alle zyne Krachten fchynt te

verliezen. Na het minfte Eecen , word hy zeer Koortfig,

en dit düurd zoo lang, tot dat byna al het Voedzel, we-
derom ü!C de Maag is. In de Koorts maakt hy weinig,

doch helder Water, en altoos veel Zweet: Voor, en ge-

duw-
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Zoo de Uitrachgeling iiii niet zeergroot
dan houd men ook op met het Poeijer N°. i8*

en de Thee i6, te gebruiken*

Evenwel, moet de L3Tder altoos driemaal ’s

daags, drie CofFy-Leepeltjes vol van N# 20.

nemen, en, daarop drie Thee- Kopjes van N°.

21. drinken.

Indien de Hoefl, teegen den avond moeije^
Jyk v^alt, moet men met de Pillen N°. 19. vol-

harden, zoo echter de Hoell dit niet vereifcht,

dan kan men dezelve nalaaten*

By aldien de Uitrachgeling van Fluimen, waar
door de Long Verzweering zich begon te zuive-

ren, fchielyk ophoud; dan komt de Lyder we-
derom in een nieuw Gevaar: Op de Borft ont-

llaat een gereutel en benaauwdheid.

Zoo een haaflig wegblyven van de Fluimen
word het meeft door koude Lucht, hevige be-

weeging des Gemoeds, als toorn, vrees enz.

veroorzaakt.

Als dan moet men den Lyder eene vaardige

hulp trachten aantebrengen. De damp van warm
Water moet hy beftcndig door Neus en Mond
in-ademen. De Kriiider Thee, 16, moet
hy veel en warm drinken; en alle vier üuren
een Poeder N°. 15. inneemen, tot dat hy op de

Borll verlichting vind, en de Uitwerping van
Fiui*

duurende de Koorts, word doorgaans een gedeelte van
den Etter uit de Long, onder het Bloed gebracht, en dec-
ze raakt hy na de Koorts, met de Pis wederom kwyt; In

dit geval maken thans de voornaamOie Genees- Öeffenn-

ren, een goed gebruik van den Verwerkenden en Koorts
breekenden Cortex Peruviafiiis , ah het krachtigfte middel
tegens alle groote Vereiteringen en daar uit volgende Ver-

zwakking. Ziet onze Korte yerbandelii\Q; <vanGefcboote Wond-

den, ja ! ii^ alle gevallen , daar de Etter uit eene Wonde
of Verzweering, weder te rug en onder het Bloed keerd

,

fchynt de Koorts bafLhetaller voornaamlle middel tezyn.
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Fluimen weder voortkomt! Als men wederom
ZOO veel heeft uitgewerkt, dan moet men het'

gebruik der Poeders 15. nalaaten.

Ook is het dienftig, zoo als in de Zydewée
bereids gezegd is, op de beenen Spaanfche-vlieg-

Plaaflers te leggen.

De Etterflof , dewelke door de Ziekte is ber-

voortgebracht , word zomwylen door de Bloed-

Aderen ingedronken, en in andere deelen van
het Lichaam overgebracht; maakende zeer. ras

Ettergezwellen (^Abfcejfus) boven, of aan de on^

derfte deelen van het Lichaam: Hier op volgd

aanftonds, eene aanmerkelyke verlichting op de
Borft. Derhalven moet men daar meede hande-
len, zoo als in de Ontfteeking van het Ribben-
vlies gezegd is.

Even gelyk een uitvyendige Ontfteeking in een
verhard Gezwel veranderen kan , kan dit zelve ook
van inwendige Ontfteke deelen

,
gefchieden.

Na de Long-Ontfteekingen , blyven dikwerf
in de Longen, verharde Gezwellen , (^Scirrhi);

in welken toeftand byna altoos de Long, met
het Ribbenvlies, te zaamen groeid : Aldus be-

houd de Lyder zoo lang hy leeft , eene moeije-

lyke Ademhaaling, en een gediuirig Hoeften;
byzonder na het Eeten, of, na eene Lichaams
beweeging ; en als dan bemerkt men geene ken-

teekenen van eene verborge Verzweering.
Dit kwaad, word zelden geheel overwonnen^

niettegenftaande men zomwylen eenige verlich-

ting, kan te weeg brengen; doch by de levens-

W3^s der Soldaaten is naaiiwlyks eenige verbete-

ring te wachten , uitgezonderd by de zulken , die

door het Ryden op een Paard , beweeging maa-
ken ; doch nadien dit alleen by de Ruiters plaats

kan hebben ; zoo kan men de overige als on-

herltelbaar
,
aanmerken.

Zoo
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^

Zoo de Ontflieeking der Longen, zeer hevig

is, en op de gegeve hulpmiddelen
,
geene Ver-

lichting volgd , dan zal zich eene doodelyke ver*

Herving , of het Koud - Vuur, ras op^ doen.

Zulk eenen kwaden uitgang kan men voor-

zien ;
als de Lyder ónverdragelyke Benaauwdhe^

den heeft, de krachten weggaan, de Pols tus-

fchen poozende, zwak, en zeer vaardig is; en

de Uitrachgeling Heet-vuurig, Zwart, Blaauw
of Stinkende is : In zulk eenen toeftand is ’er

geen middel, de Zieke kan het niet lang hou-

den , hy moet llerven.

VAN DE VLOEIJENDE ZINKING-
PYNEN (Rheumatismi).

Deeze pjmen , vallen het meefl: voor , na dat

de Lichamen, of door Arbeid, of door de hee-

'te Lucht, zeer verwarmd, en fchielyk aan de

koude worden bloot gefield; inzonderheid ech-

ter ,
wanneer iemand wegens overmaatige

'Warmte verdrietig, de kleederen van zich doet>

en op eene koele plaats, zonder bcweeging, in

ruft blyft, vooral, zoo in deeze plaats, eene

vochtige en koude Lucht is.

Meenigvuldig gebeurd dit onder Soldaten ,

wanneerze , na zware vermoeijingen verhit, en

door haaftige Plas - Regenen , doornat, hunne

Kleederen niet verwifTelen kunnen. De koude

Nachten , die dikwerf op de warme Voorjaars-

en Herffl'dagen volgen , zyn ook oorzaken, dat

diergelyke Ziekten voortkoomen.

In het begin van deeze Ziekte
,
gevoeld de

Lyder door ’c geheele Lichaam eene rillende

Koude: Daar op volgd Hitte ,
Dorft, ongeduu-

righeid en Koorts. Ng eenen of twee dagen

,

en



Van de Vlüeijende ZinkingsPynèH. 33

-en zomwyl ook vroeger, komt vaardig in het

een of ander Lichaams deel , eene hevige pyn ^

welke nooit in één plaats verblyf houd, maar,

dan in de Hand, dan in de Schouder, Knie, of,

eenig ander deel, plaats grypt. Het deel, in

’c welk de pyn zich ophoud, word rood en ge-

zwollen

Zomwyl heeft deeze pyn hare zitplaats in d@

Pees*Achtige Vliezen QAponeurofes') ^ welke de

Spieren van de Ledematen omvangen en bekle-

den, en daar van daan, ondervind de Lyder,

razende pynen , als hy zulk een deel beweegd.

Zomwyl houd de Koorts, na eenige dagen op,
de pyn echter blyfe als vooren.

Deze Ziekte, is zeer laftig, wanneer ze in da

Lendenen komt; want als dan kan zich de Lyder,
niet bewegen , maar moet, als een Hout, onbe-

weeglyk , in het Bedde
, liggen blyven. Dik«*

werf nochtans verlaat de pyn de Lendehen , en
fchiet daar na in de Heup en Dye, alwaar zy

eene vafte Zitplaats maakt, en veel moeijelyker

te verdryven is.

echter de pyn, in deze Ziekte, dikwerf

vaardig van plaats veranderd , zoo heeft men te

duchten , dat de Ziekte makende Stof, naar de

inwendige deeleii van het Lichaam zal worden
gevoerd , en in de Herzenen , of Longe , met ge-

vaar des levens, hangen blyven.

Men weet dat zulk een kwaad gefchied is,

wanneer op het nalaten der uitwendige pynen,
de Lyder dwaaze en zotte Reden voerd , of op

de

(*) De voornaamde Geneesheeren , onderfcheiden deze
Ziekte te recht, in heet en koud vloeijende Zinking- Ziek-
\QX]% {Rheumatismus Calidus^ Frigidus), De eerde zyn door-
gaans met ontdeking. Koorts en Donr,en de laatüemeed
al, zonder dezelve. De onderfcheide behandeling daar

van, leerd onze Heer Schryver duidelyk
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de Borll 5 eene groote benaauwdheid gewaaf
word.

Voor ’t overige is deze Ziekte zelden doo-
delyk ; des niettegenftaande vereifcht de hevig-

heid en langduurigheid derzelve, wanneer zy in

’t begin verzuimd is
, vaardige en krachtige hulp.

middelen: Want, zoo deze Ziekte lang duurd,
dan worden dikwerf de gewrigten onbeweeglyk,
en , door een langduurend verblyf daar van, ont-

ftaat ’er levenslang, eene onherftelbaareflyfheid

(^Anchyloßs),

De Geneezing, word op de volgende wys be-

gonnen : Men Laat de Lyders op den Arm der

pynlyke Zj^de , omtrent tien Oneen Bloed af

Op de pynlyke deelen legd men Wolle Lap-
pen in de Stoving, N®. 12. nat gemaakt

; wor-
dende dezelve aldys geduurig Warm en Vogtig
gehouden.

Voor Voedfel, moet men den Lyders niéts

geven als gemeene Soupen , met Garft , Haver of
Kyft gekookt; of ook, gekookte Appelen.

Den Drank, N°. i. of ook Zoetemelk met een
vierde Garfte Water, gemengd, kan de Lyder

voor

(*} De Heer Pringle, in de voorheen genoemde
Verhandeling der Legerziekten , fpreekt over deeze Ziekte

aldus: Zoo een Rheumatismus verzeld is met hevige Koorts,

Pyn, en Zwelling aan de gewrigten, dan moet men niet

doen Zweeten, maar de Geneezing zoeken teverkrygen,

doordikwerfherhaalde Aderlatingen, en wel byna alle dag,

tot dat de Zieke zonder Koorts is , en de Pynen geheel en

al verdweenen, of ten minften, zeer geftilt zyn. De jon-

ge Jaare dezer Zieken, hunne volbloedigheid , en kragl

om groote Ontladingen te kunnen uitfiaan; de geringe

Verzwakking, welke zy in deze Ziekte, van herhaalde

Aderlatingen, lyden, kunnen ons, in de Behandeirng,

ftouter, doen voortgaan. Pringle, fpreekt h^r als

een Leger Geneesheer, maar in de Burger Konfloeffening

voegen zich die Heeren, zomwyl vry veel na den zin

hunner Zieken.
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Voor den dorft, drinken: Zoo hy niet Rufcen

kan , moet hy alle Uurep twee Leepels vol , van
het Drankje, N°. 22. neeijien, en een Kopje
vol van den Warmen Drank, N®. 23. daar op
drinken.

Des anderen dav^gs, zet men den Lyder een
Clyileer, N®. ii. De Middelen N®. 22. en 23.
voorgefchreven , moet hy navarlljg voort gebrui-

ken.

By aldien de pyn , in de voorige hevigheid ^

blyft, en de Koorts niet iialaat, moet men den
Derdendag, de Aderlating herhalen; en met de
Stoving N°é 12. als ook met de Middelen N®. 22*

en 23. naarllig voortvaaren.

Den Vierdendag, moet de Lyder, het Buik^

zuiverend Drankje, 6. innemen; dien dag,

gebruikt hy niets van N°. 22. en 23. Maar dien

avond, ten zes Uuren, neemd hy het pynfliL

lend Middel, N°. 24.

Op deeze wys , word gewoonlyk , deze Ziek^

te overwonnen : Het is een goed teeken , als de

Pis een veelvuldig rood-achtig Zetfel (Sedimen--

tum Lateritium') heeft ; en , zoo zich aan hét ge**

heele Lichaam een zagt en gel3d^ Zweet vertoond.

Als deze goede tekenen, voor handen zyn,
is het genoeg , om de overblj^ffels dezer Ziek-

te, geheel te overwinnen, dat de Lyder in hec

Bed, bl^^ft liggen , ende Krilider Thee N®. 23*

naarftig drinkt.

Zoo echter op deeze wyB , de Pyn niet nalaat

,

en het pynelyk deel rood is, dan moet men,
op de plaats van de pyn , Bloedzuigers zetten.

Zomwyl houd de Koorts geheel op, en heC

fch^mt, als of de Gezondheid vaardig herfteld

zal zyn; echter blyft de pyn geftadig, en gaat

van de eene, in de andere plaats; in diergelj-k

eenen toeftand, moet men den i^yderen ’sMor-
C 2 geus#
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gens, ’sMiddags, en ’sAvonds een half-vieretl-

deel loots Venetiaanfche Zeep, in Pillen geven;
en twee Theekoppen van .de Thee N°. 23. daar

op warm doen drinken, De Lyder moet zich

voor de Koude hoeden. Het lydende deel kan
men met warme Wolle Doeken, zagtelyk doen
Wryven,

Zomtyds blyft de pyn geheel onveranderd , en
hardnekkig in de Heup en Dye, niettegenflaande

de Lyder, voor het overige geheel Gezond is:

In zulk eenen toeftand , legd men op de pynly-

ke plaats, eene Spaanfche- Vlieg ‘Plaafrer , ter

groote van eenen Ryksdaalder; na twaalf Uu-.

ren, neemd men dezelve weg; men fleekt de

Waterblazen door, en daar na heeld men de

plaats met eene Lootwit-PJaafter (Emplajimm AU
liim Coäuni), Aehtdagen daar na, wanneer reeds

alles geheeld is, legd mei\ de Blaartrekkende

Plaafler, wederom op dezelve plaats. Ja! zoo
de pyn niet geheel geweken is , kan men deze

Plaafler meermalen op het deel leggen.

Men moet nog aanraerken , dat men by het

afnemen van de Spaanfehe- Vlieg- Plaafler ,

flechts de Blaas moet Ópenfteken , zonder de op-

perhuid (^Epidermis) weg te nemen ; want zonder

dit, ontflaat op deeze bloote deelen
,
groote

pyn, welke tot de herflelling der Ziekte, niets-

helpt Q*'),

Ly-

(*) In de Heup of Schouder Zinking- Pynen , doe ik het

pyniyk deel eerft met eenen groven linnen Lap ofBorftel,

eenige reizen wakkeren tot rood- wordens wryven , en daar

op met Eau de la Reine , Zeep en Campher’fmeeren , en
zoo de pyn daar na niet wykt , zette ik doorgaans eene Spaan-
fehe Vlieg Piaafter zoo groot als een Thee-Schootelije , of

grooter; na twaalf Uuren , neem ik de geheele 'ßlaai

weg, en leg zomwyl nog een Uur lang dezelve Plaaller

,

op het raauwe deel ; daar na bedek ik dit met een vette

Baßlicon OiBalfm Arccsiplaafler ; hier mede volharde ik , tot
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Lyders 5 die in den Herffl diergelyk eene Ziek-

te gehad hebben, moet men, in den Winter,
verfchoonen , en niet in het ruwe en koxide

Weer doen komen ,
want aiVders Horten zy ze-

ker weder in.

Wanner de pyn lang op eene plaats blyft, en
het Lid Hyf maakt, moet men het zelve, twee-

maal ’s Daags , over den damp van Warmv/ater
houden, da^* na, met warme Doeken afdrogen,

zagteJyk vyryven , en vervolgens met Althéa Zalf-

(Unguentum de Althcea') ^ fmeeren.

VAN DE AFGAANDE KOORT-
SEN. (Fehres Intermittentes').

Men kend de Koorts aan den vaardigen Pols-

ïlag, behalven dit, klaagd de .Lyder over on-

gewoone zwaarheid des Lichaams , afgematte

Le-

bet raauvve deel , wederom geheeld is, ’t wel in 8. of’ 12.

Dagen , doorgaans gefchied. Zoo ik my niet bedrieg, dunk-t

my, dat de Lyders aldus fpoediger geheeld worden. De
Geleerde R. Me AD, pryn:ineene hardnekkige Heup-Jicht
heel zeer het zetten van eene Etterdracht of Setoji op de
meeH: pynelyke plaats, ofanders een Fontenel binnensbeens

,

aan de Dye. Deeze geduurige Ontlafting brengd zoniwy-
Icn zeer veel dienll aan.

Maar behalven dit, pryfi; hy ook de volgende Plaaftersz

§2 . Picis Burgundic. Unc, ij,

Eiiphorh. Pulver, dr. ij.

Tereb int* Venet. q. 8.

F. Emplaßrum
,
om vry ruim over het pynlyke deel te leg-

gen : Hier toe diend ook: Mei alb. Calcisvivaana.F.EmpU
In het Flllfle Deel van de Plollandjche Maatfehappye der

jVeetenfebappen , heb ik eene breedvoerige Verhandeling

sver de Ontheuping of Ontwrigting van bet Dye-BeeUy door

'invüendige Oorzaqken ^ geplaatfi., waar in ik toon dat de
Heup- Jicht dikwils eene voorgaande Oorzaak van die ont-

vvrigting is ; weshalven ik de Heup- Jicht en deszelfs Ge^
ceeswyze aldaar omRandig heb Verhandeld.
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Leden, Traagheid, Zwakheid, Dorft en ande^

re diergelyke toevallen.

Het word eene afgaande Koorts genaamd , als*

dezelve na eenige Uuren zagter word , eindelylc

geheel ophoud, en den Lydcr van alle kwade
toevallen , vry laat. Na eenige tyd , komt de-

zelve wederom, en overvald de Lyder, gelyk

voorheen , met verfcheide moeijelykheden.

Na het ondeiTcheid van den tuflchen tyd , tus^

fchen twee Koortfige overvallen , verkrygd de

Koorts ondeiTcheidenlyke benamingen.

Zoo de Koorts alle Dagen komt , noemd men
dit ééne daagfehe Koorts (Oiiotidiana')

;

zoo de

Zieke eönen dag van de Koorts vry blyft, en

ze den volgenden dag, wederom bekomt; dan

noemd -men dit, (in onze Nederduitfche Taal^

cene anderendaagfehe Koorts (Tertiana') } blyft

Koorts twee Dagen uit, en komt daar na we-
derom , dan word dit eene derdendaagfehe Koorts

(Quartam)
,
genaamd.

Kene afgaande Koorts begind met Gaapen , Rek-
ken, Moeiheid, Koude, Bavingen, Benaauwdr
heid, afkeer van Eeten , zomwyl met Braken,

de Ledenmaten zyn bleek, de Pols is zwak, en

de Dorft groot,

Na dat deeze toeftand een wy] geduurd heeft,

volgd ’er eene Warmte; de Pols word voller en

fterker, de Dorft blyft groot, gelj’k voorheen;

de Lyder klaagd over pyn in de Leden en het

Hoofd; ten laatften begind Ly over ’t geheele

Lichaam , fterk te Zweeten ,
alle de gemelde toe*

vallen, houden op; gemeenlyk overvald hem
de Slaap, en wanneer hy ontwaakt, is hy van de

Koorts bevryd; de Pols gaat als dan Natuurlyk,^

cp hy gevoeld niets, dan zwak- cn matheid,

Zomwylen Braakt de Lyder
^
geduurende de

hit?-
o
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hitte der Koorts, zeer veel Gal jen daar na word

liy beter.

De Pis, die na het ophouden der Koorts, of

geduurende het Zweeten
,

gemaakt word , is

rood en fchiiimig; na dat dezelve is Koud ge-

worden , ziet men , daar boven op, een Viiesje,

het welk zig aan de randen van het Glas, aan*

hegt; op den bodem van het Glas, verzameld

zieh een rood achtig na armenifche Bolus
,
ofna

gewreve Tichelfleenen gelykende , aardachtig

zetfel QSedimentum Lateritiimi)^

Ondertuflchen moet men wel aanmerken, dat

flechts in de Herfft-Koortfen /en inzonderheid,

na dat de Lyder, reeds voorheen, eenige Koorts-

fige Overvallen (^Paroxysmos) gehad heeft, dier-

gelyk eene Pis eerft word waargenomen : In da
Voorjaars. Koortfen , ziét men dit zelden; want
daarin is de Pis niet zoo rood, maar veel eer

geelachtig, in welkers midden een wolkje (Ne^
hula) hangd;daar na maakt deeze Pis een witzet-

zel , ’t welk een goed teeken is.

De afgaande Koortfen worden verdeeld, in

Voorjaars, en Herffl Koortfen : De eerfte wor-
den altoos lichter geneezen, dan de laatfte, wel-

ke zwaarder toevallen mede bréngen.

Afgaande Koortfen, die van Sprokkelmaand
(Februarius) tot in Hooymaand {^Julius) worden
waargenomen, worden Voorjaars Koortfen ge-

naamd, In het laatft van Hooymaand , of, het be-

gin van Oogllmaand QAuguflus)^ beginnen de
Herfft Koortfen , en duuren tot aan het eind van
Louwmaand (^Januarius'); zomwylen echter , hou-
den zy eerder op.

Na groote en langduurige Zomer Hitte, voor-

al zoo de Krygslieden , te gelyk zeer zyn afge»-

mat
,
plegen cahyke cn gevaarlyke Herfft-Koort-

‘feu te heerfchen : echter by die Krygslieden alier-

C 4 -mesil
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meefl: welke verplicht zyn gevveeft, hun Le^

ger op moerasfige Plaatfen , neer te flaan.

In de Herfft en Wynmaand (Se/)?m^?^ren Ocïo-

ler')^ komen de meefte Zieken met afgaande

Koortfen. Als de bladen van de Boomen vallen

,

en vooral zoo ter zei ver tyd , fterke Winden
^vaaijen; heeft men hoop, dat het aantal der

Koortfige Zieken
, ras verminderen zal.

Wyi deVoorjaars en Herffl: - Koortfen , zeer

onderfcheiden zyn, en ook op eene b3^zondere

wys, geneezen worden; zoo is het nodig, dat

men van ieder zoort , byzonder handele.

VAN DE AFGAANDE VOOR^
JAARS KOORTSEN. {Fehres

Intmnittentes Vernales'). •

In het Voorjaar, ontRaan gemeenlyk flechts

anderendaagfche Koortfen, en by na altoosgoed-

aartige.

Zomwylen komen ook dubbelde anderendaags

fche, doch veel zeldzaamer“, dan in den HerfR.

Dubbelde anderendaagfche Koortfen worden
genaamd, welke veroorzaken, dat de Lyder, op

dien dag, dat hy vry moeR zyn, weder een nieu-

we, (en aldus eene dubbelde) Koorts krygd

;

welke laatRe echter meerendeels veel zagter is

dan de eeiRe.

Als een Lyder de Koorts heeft, mag men hem
niets anders , als eenen aangenamen en verdünnen-

den drank , laauw gemaakt
,
geven

;
Koude drank

,

is fchadelyk: Aldus kan de Lyder van N°. 25',

naar goedvinden, gebruik maken: Geduuren-

de de Koorts moet hy het Lichaam Ril
, en mid-

delmatig warm houden.

De Koortfige Overval pleegt door Zweet t-e

eiU’
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eindigen. Dit Zweet, moet men door warme
Drank bevorderen, maar het zelve geenzins door

uitwendige Hitte, of veele dekklederen, met
geweld doen voortkomen.

Zoo de Koorts ten einde gaat, of alreeds is

afgegaan, moet men den Lyders Soupen van
Vneerch,met Citroenzap of Cryflallen van Wyn-
lleen, zuur gemaakt, dikwils geven. Op den
dag echter als de Lyder geen Koorts heeft, kan
men hem voedzamer Spyzen toeftaan : Ook kan

hy Vleefch , vooral vm jonge Dieren , of week
en zagt Runder Vleefch, eeten. Van vette Spy-

zen moet hy zig onthouden.

Men moet ook beletten, dat hy niet op dien

tyd eete, wanneer hem de Koorts moet aanko-

men; want als dan word, ten tyde der Koorts,

de Maag door de Spys bezwaard, en aldus komt
’er geene goede Vertecring.

Vier Uuren voor den Koortfigen Overval , kan

men den Lyders, geringe dunne Soupen geven.

Wyl echter de andcrendaagfche Voorjaars

Eoortfen
,

geenen zekeren tyd houden , maar
dikwerf vroeger weder komen, zoo moet men,
in bet toedienen van Voedfeljhier op acht Haan.

Zo het een fraaije dag is, en de L^^der de

Koorts niet heeft, kan hy gaan wandelen, doch

zich niet afmatten; ook kan hy langer Slapen,

dan hy gewoon is.

Dc afgaande verwilTelende Voorjaars Koorts

fen , veranderen zich dikwils in Ziekten met
Ontfiekingen , vooral , by jonge volbloedige

Lichaamen; daarom is het deze niet nadelig,

wanneer men hun Aderlaat; vooral , zoo zyrood
van Aangezicht zyn , en over Hooftp3m, eii

Steekingen op dc BorR , klagen.

Zoo de Lyder een afkeer van Eeten , en dik-

wijs opwelling uit de Maag, heoft : Zoo hemde
C j Tong
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Tong beflagen, de Mond bitter, en het Hooft
draay-achtig is; is het dienflig, hem een Braak-
middel te geven (f). Aldus moet de Lyder,
vier Uuren voor den aanval der Koorts, het
Poeder N®. 26, innemen. Doch zoo hy van oe-

nen zwakken aart is
,

geeft men hem het Poeder
N®. 27. Aanftonds na het eerfte Braken en zoo
dikwils ^Is hy dit daar na doed, moet hy altoos

veel Laauw Water drinken. Op deeze wys , zal

hy lichter Braken , en alle onreinheid , veel be-

ter uit de Maag ontlaften.

Na dat de Lyder eenige ryzen gebraakt heeft

,

begind hy ’t gedronken Water, binnen te hou-
den, en houd met Braken op. Een Uur na het
laatfte Braken, geeft men het Drankje N®, 24.

cn daar na wagt men de Koorts af, Geduuren»
de

(*) Den meeft Koortfige Lyders, die in de Leegerr
Verband Huizen kwamen , wierd in den laatft voorgaanden
Oorlog, zoo by de Engelfche als Nederlanders, doorgaans
den eerflen Dag, een Braakmiddel gegeven

; dog by eenige
waren de Maag en Darmen »zoodanig befmet, en de Slym
zoo aankleevende, datze , met een, twee of driemaal Bra-

Itens , niet gezuiverd konden worden : Jn dit geval
,
gaven

de Geneesheeren doorgaans een eenvoudig Drankje

DecoÜ Hordei Unc, iv. Vini Alhi Unc, ij. Pulv, Radic. Tpe^

eacuanh. Gr. XXV. Mell. y^lbi Unc. Sem, Mijce» Hier van
gebruikte de Lyder alle Uuren een of twee Leepels vol.

Dit verwekte eene zagte en geduurigefchudding der Inge-

wanden, en Mislykheid: Hier na hebbe ik meefl: altoos,

eene ongelooflyke meenigte bedorve Gal , zien volgen.

Avonds daar op gaf men hun een ruft verwekkend midr
del; en dit deed veeltyds veel meer dienft, dan herhaalde

groote Braakmiddelen. Ineen kwaade Loop {Dyjenteria)

^

doed dit zelve middel veeltyds eenen voortrefelyken dienft.

Dog een hevig Braak of Purgeermiddel, is in eentge lus-

fchenpoozende Koortfen,en vooral by bejaarde of zwakke
‘Menfchen , zomwyl oorzaak, dat de Koorts op den ge-

woonen tyd, of met de gewoone toevallen , niet kan doori*

brecken , maar te rug blyft , of in eene geduurige gevaar!) kf

Koofts of in de Dood veranderd word.
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de de Koorts, neemd hy den Drank W. 25. en

gedraagd zich, gelyk boven gemeid is.

Zoo de Lyder over Lenden pynen
,
gerommel

in de Darmen en Winden klaagd, en de Buik

opgeblazen of gefpannen is , moet men eenBuik^

zuiverend- Middel geven.

Acht Uuren, voor men de Koorts verwacht,

moed de Lyder het Laxeermiddel 28. inne-

men; zes Uuren daarna, namelyk twee Uuren
voor het aankomen van de Koorts

,
geeft men

het Drankje N®. 24.

Men kan de Braak en Laxeermiddelen nog
eenmaal herhalen, indien ’er teekenen overbly-

ven, welke te kennen geven, dat een v^an bek
den , nodig is,

Evenwel, in de Voorjaars Koortfen, is het

zelden nodig, dat men meer als eenmaal doet

Braken, of Laxeeren,

Het Braakmiddel , verwekt dikwils niet alleen

Braken, maar ook het Laxeeren; in tegendeel,

’t Laxeermiddel, zomwylen het Braken, en des-

wegens is geen kwaad te vreezen, nadien zoó
wel de Maag, als de Darmen, moeten gezui-

verd worden,

Nadat aldus de Maag en Darmen, geledigü

zyn , kan men den Lyderen alle twee Uuren , een

Lepel vol van N°. 29. geven , nevens eeii Kopje
vol , Camoniille Thee, Dit moet alleen gefchie-

den, als de Lyder vry van Koorts en niet Sla-

pende is ; zoo lang de aanval (^Parosxysmus^ dmird ,

moet by 'daar van niets gebruiken.

Op zulk eene wyze, plegen meerendeels de
Afgaande Voorjaars Koortfen ,

geneezen te wor^
den; zelden is het nodig, dat men^ den Peruvi-

aanfehen Koorts- Balt (^Cortex Peruyimus') ^

hoeft te geven.

Zoo in de ^.nderendaagfehe Voorjaars Koart«*

fen.
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fenjiia de derde of vierde Koorts, om de Neus,
Lippen of Mond, kleine Zweertjes uitflaan, is

’t een goed teeken ; want de Koorts pleeg daar

op, doorgaans te verdwynen. In de anderen-
daagfche Herfft-Koortfen , is nochtans dit tee-

ken , onzeker.

Zomtyds, hoewel zelden
,
gebeurd het, dat,

na zeven of acht Koortfige aanvallen
, de ande*

rendaagfche Voorjaars Koorts niet weg blyft,

noch ook zagter word, maar, veel tyds langer

en heviger aanhoud: Dit gefchied voorname^
Jyk by die geenen , die wanneer zy naauwlyks

in het Bedde komen , reeds al overvloedig , be-

ginnen te Zweeten;in diergelyk eenen toeftand,

moet men noodzakelyk den Koorts-Baft te hulp

nemen.
Als dan, geeft men den Lyderen, alle. drie

Üuren, doch buiten de Koorts , een Poeder van

N°. 30. met een weinig Wyn.
Op deze wys ,

zal hy ras van de Koorts be- •

vryd zyn, en, voor geenen nieuwen aanval, te

vreezen hebben; nadien in het Voorjaar, de

lucht langzaam zuiver, en het Weer, aangena-

mer word.

VAN DE AFGAANDE HERFST-
KOORTSEN. {Fehres Intermittentes

Autumnalesf

De Herfil-Koortfen , Z57n altoos hardnekkiger

dan de Voorjaars Koortfen. Na eenen zeer

Heetten en Drogen Zomer , zyn zy zeer moei-

jelyk en talryk.

Dezelve worden bezwaarlyk gekend; want,

in het begin als zy voortkomen hebben zy zul-

ke langduurige en verdubbelde Aanvallen, dau
ze
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ge een aanhoudende geduiirige Koorts (^Febris

Continua^ verbeelden ; en wel zoo
,
dat de Koorts

niet afgaat, of, zoo zy nalaat QlntermittW)

,

duurd dit niet zeer lang. Zoniwylen laat de he-

vigheid der Koorts een weinig na

doch ,
eenige Uuren daar na , bekomt de Lyder

eene Koude , en de Koorts verheft zich wederom.
Als de Koorts begind te wyken , en zagter te

worden, als dan blykc het eerft, dat het eene
ware Afgaande Koorts is. Uit zulke Koortfen,
welke in ’t begin geduurige fcheenen te zyn, ko-

men zeer dikwils Derdendaagfche {Ouartance),

Zomwylen gebeurd het, dat diergelykeKoorts-

fen , in het begin , volkomen nalaten en afgaan ;

daar na echter verdubbelen zy hare Aanvallen

,

of verlengen dezelve, zoo, datze eindelyk, in

eene geduurige en gevaarlyke Koorts, uitbarflen.

Dit zyn altoos Gal -.achtige Koortfen; en dé
bedorve Gal-achtige ftof, houd zig op, in de

Maag en Darmen , welke men aanftond ontlas-

ten moet, anders wordze, door de vertoeving,

nog fchadelyker.

Men geeft daarom aan de Lyders het Braak-

poeijer, N°. 26. of 27. op dezelve wys als in de

Voorjaars Koortfen
,
gezegd is.

Zoo het Aangezicht der Lyderen Rood , Ge-

fpannen, en de Bloedvaaten der Oogen zeer op-

gevuld zyn; zoo in het geheele Lichaam eene

groote hitte word befpeiird, dan moet men,
voor dat men een Braakmiddel geeft, de Lyders,

Aderlaaten.

Zoo het Aanzicht bleek, ingevallen is, en de
Pols geen volbloedigheid te kennen geeft, is het

Aderlaaten fchadelyk.

De Braakmiddelen , moet men geven , als de

Lyders geheel van Koorts bevryd zyn ;
zoo de

Koorts echter nooit geheel ophoud , moet men
het
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het doen , wanneer het geweld der Koorts wat
Jialaac, en zagter word.

In de Herffl-Koortfen
5 is het Zomwylen nood-

gaakelykjdaü men de Lyderen dikwila doecBraa:*

ken; voornamentlyk dan, als de Lyder, na het
eenmaal ingenoomen Braakmiddel , nochtans
een afkeer van Eeten , eene bitterheid dc,s

Monds , en een vuile beflaage Tong, heeft.

Op den dag, als de Lyder geen Braakmiddel
neemd , moet hy veel van den Drank

, 25.
gebruiken; by ieder Pond van deezen Drank,
mengd men vooraf, een once gemeenen Azyn*
Honich (Oxymel Simplex) N^. 31*

Na dat de Lyder, reeds een- of tweemaal,
Braakmiddelen genomen heeft , kan hy alle vier

iJuren, een Poeijer van N°. 32. gebruiken.

Op deeze wys, pleegen deeze Koortfen zag^

ter te worden , en fchoon zy voorheen nooit ge-

heel afgingen, zoo beginnen zy nu afcegaan, en

te verwiflelen, zelf zoo, dat ’er nu een gerui-

me tyd , tuflchen twee Koorts- verheffingen ,

word waargenomen : Als dan geeft men den Ly-
der het Drankje N°. 29. op dezelve wys, als bo-

ven , by de Voor] aars Koortfen
,
gezegd is.

Het Voedfel, moet, gelyk in de Voorjaars-

Koortfen, gericht zyn; Soupen met Limoen-

zap, of Wynfteen- Cryllallen, zuur gemaakt;

gekookte Appelen of Peeren , wel gegefté Brood-

Soupen QPanatella) , zyn als dan , de voornaam--

fte en nuttigfre Spyzen. Zoo de Lyder meer
krachten heeft , dan kan hy ook een weinig

Kalfs, Schaapen, of eenig ander zagt Vleefch,

eeten; en op dat de krachten te vaardiger mo-
gen toenemen, zal het niet ondienftig zyn, dat

men hem een weinig Wyn geeft.

Wyl echter op den Herrn , van dag tot dag ^
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de Koude vermeerderd, zoo moet men de reeds

herftelde Lyders (^Reconvalefcentes) , aan dierge-

Ij^k een Weer, niet bloot ftellen', anders beeft

men zeekerlyk eene Wederinftorting QRecidiva')

te vreezen. Deeze nieiiwherftelde Lyders , moe-

ten veertien Dagen lang , driemaal ’s daags , als

,

’s Morgens vroeg, ’s Morgens een Uur voor den
Middag, en ’s Avonds een Uur voor den Ee*

ten, een Stukje als een Nootemufchaat van N®,

33. innemen.

Zoo de Lyder reeds eene geheele Maand , van
de Koorts is vry geweeft , moet hy op eene Nuch-
tere Maag, de Pillen N^. 34. nemen. Deeze
Pillen geeft men hem daar na , om de acht Da-
gen , nog tweemaal.

Zoo echter nog op het Braaken , nog op de
bovengemelde Hulpmiddelen, de Koorts nalaat

of minder word , maar de Lyder zyne krachten

verlieft, moet men de Koorts-Baft, (Cortexpe*

ruvianus)^ die meermaalen by de Herfft , dan
Voorjaars-Koortfen fchyiit noodig te zyn, ge-

bruiken (*).

AI-

(f) Zoo de Voor- of Najaars Koortfen na de Braak- en
Laxeermiddelen, en na Zeeven Koortfige overvallen niet

wegblyven, en men eenige bedenking mogte maken, om
a!s dan den Koorts Bafl: te gebruiken, dan kan men veilig

gebruik maken van het volgende, DecoUim Florum Cb^
miomilla

:

Flor. Chamomill. Roman, Unc
Sal lartari dr. ij,

A\ pura pint. iij

,

Coque ad tertia partis Confumptionem,

Hier van laat men, dog buiten de Koorts, drie- of vier-

maalen ’s daags 4 of 5 oneen gebruiken. Eenige Lyders
die zelf den Koorts-Baft te vergeefs gebruikt hadden, zyn
zomwylen hier door, ja! zelf van eene derdendaagfche
Koorts, fpoedig herfteld. Ook karr men de Roomfehe
Kamomillen en het zout van Wynfteen, met gemeene
Syroop tot een Conferf mengen , en daar van , buiten ds
Koorts, daaglyks eenige brokken ingeven.
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Aldus moetdeL3^dervan N°-3o.op gelyke wy«
ze , als by de Voorjaars Koortfen

,
gebruik maken.

Na veertien dagen , moet hy het zelve mid*
del, N°. 30. nog eens gebruiken.

Zoo de Oogen beginnen geel te worden , de

Lyder, op de Maag en Borft, van benaauwd-
beid klaagd, en de Pis een geel-achtige kleur

heeft; dan moet men den Koorts-Baft, niet meer
gebruiken , alfchoon ook de groote zwakheid der

Lyders , dit fcheen te vorderen : In deezen toe-

Itand, moet men na de genoemde veertien daa-

gen , den Koorts-Bafl: niet wederom toedienen

;

maar , men moet den Lyder eenige daagen lang ,

alle drie uuren , twee Leepels van N°. 35. ge-

ven, tot dat de benaauwdheid, geelheid der Oo-
gen, en andere toevallen, wederom verdwenen
zyn. ’t Is waar , de Koorts zal aldus wederom
komen, maar nadien de Lyder in den tusfchen-

tyd, dat de Koorts is weg geweefl, Z3'ne krach-

ten wederom als herhaaald heeft ; zoo kan hy de*

zelve te lichter verdragen , en zy zal dog van zig

zelve ras achter blyven (*).

Indien men in zulke en diergelyke gevallen

,

met het gebruik van den Koorts-Bafl ,
wilde

voortvaren, zoo zou de Lyder in een by na

onherflelbare en langdiiurige Ziekte vervaTlcn.

Indien de Koorts door den Koorts-Bafl, ver-

dreven is, dan is het niet nodig, dat men den

L3^deren, de Pillen 34. ingeeft; want, zy,

verwekken de Koorts wederom (f).
In

. (*) Om in dit gevol , de Koorts fchielyk wederom te doen

komen, pryfi; R a m azz i n us uit E tm u l l e r us ,
den

Spiritus Saiis yirmoniacif zeer san. Men- kan den/e!ven

tot I of 2 Drachma, onder eene Mixtuur aoen, of met
het Elixyr Propriëtatis mengen, en aldus doen gebruiken.

(t) De eerfte Stoffelyke oorzaak der Koorts is dikwerf

door de Koorts zelve, of, door ontladende Middelen , al-

lang
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ïn ’c begin , zyn de Koortfen zomwj^en he*

Vig 5 en zeer te vreezen ; de Pols gaat ongelyk ^

-het aangezicht is ingevallen ; dikwerf komen ’er

Flaauwtens en een Koud Zweet by. By eenige

Lyders neemd men eene onverdragelyke Maag-

Pyn waar: Eenige vallen geduurende de Koorts^

in eenen zoo diepen flaap , datze niet opgewekt

-können worden.

Alle deze toevallen zyn zeer gevaarlyk , en

daarom moet men aanftonds den Koqrts^Baft

(^Cortex Peruvianus) ^ gebruiken ; want hier is bil-

Jyke vrees, dat diergelyke Lyders den volgen-

den Koorcfigen overval niet meer zullen kunnen
uitftaan.

Zoo , na eene zoo haaftige afwending van de

Koorts, de Lyder in het aangezicht geel word,
en op de Maag en Borft , benaauwdheid bemerkt

,

moet hy, zoo als boven gezegd is, N°. 35. ge-

bruiken.

VAN DE DERDENDAAGSCHE
KOORTS (^Qiiartana).

By de Derdendaagfche Koorts , is aan te mei*-

ken, dat nooit, of ten minften zelden, eene
Aderlaating nodig is.

Eer de aanval der Koorts wederom komt,
geeft men den Lyderen, het Braakmiddel N°.

26. of

lang overwonnen en buiten het Lichaam gebracht; ent

nogtans blyft de Koorts, door Zwakheid van het Lic-
haam, of, als door eene gewoonte, aanhouden : In dit ge-
val neemd de Verflerkende kracht van den Koorts ßaft,

de Koorts, doorgaans W'eg; maar, zoo men daar na we-
derom Sterke Purgeermiddelen geeft, dan mift het zelden,
of de Koorts komt ook wederom. Dit ziet men voor-
namelyk by langduurende Anderen- en Derdendaagfche
Koortfen.

D
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•^6 , of 27. met dezelve behoedzaamheid, als

.voorheen geleerd is.

Voor de daar op volgende Koorts-verheffinge,
geeft men hun het Buikzuiverend Poeder N®.
28. waar by men zich gedraagd , zoo als in de
Voorjaars-Koortfen gezegd is.

Daar na moet de Lyder, in den tulTchen tyd
van de ßoorts alle vier Uuren, eene Notemus-
chaat groot, innemen van het Konferf, N°. 36.
doch, geduurende de verheffing der Koorts,
moet hy daar van niet gebruiken.

Na dat de Lyder achtmaal , de overvallen der

Koorts heeft doorgeftaan en ze als dan niet na-

laat, en hy daar b^y verzwakt word , dan moet
men hem den Koorts Baft N®. 30. geven.

Wanneer de Lyder in acht dagen geen Koorts
meer gehad heeft, moet hy nog eenmaal den
Koorts-Baft N°. 30. gebruiken.

Na veertien Dagen, moet hy het zelve ten

derden-en laatflenmaal innemen. Op zulk eene
wyze word het weder komen van de Koorts
verhoed
By de Derdendaagfche Koorts kan de Lyder,

pp de Vrye-dagen, Wyn drinken, en ook meer
Keten , als by andere Koortfen kan worden toe-

gelaten.

VAN DE GEELZUCHT.
Qläerus^,

Na langvvylige ,
en inzonderheid , Herfft-Koort-’

fen,

(*) Dit is dus te verftaan namentlyk; Dat, zoo de

•Koorts met de 12 Poeders No. 30. weg blyft, kan de
Lyder daar mede acht Dagen ophouden, maar als dan,

gemelde Poeders, wederom als voorheengebruiken,** en

dit na veertien dagen nog eens herhaalen. Aldus moet

4ïy ten minden drie Oneen Cort. Peruviamis gebruiken

,

want, zonder dit, komt de Koorts lichtelyk wederom.
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feri 5
gebeurd hec dikwils , dat het weke der

2yden.van den Buik (^Hypochondria}
^ Hard,Ge-

fpannen, en zomwylen pynlyk blyfc. Na bet

Eeten klaagd de Lyder van benaauwheid> zom-
tyds Braakt hy; het wit der Oogen is Geel, de

Pis is Bruin-geel; eindelyk (lort zich de Geele

kleur door het geheele Lichaam uit.

Zulk een Kwaad , ontftaat ook na eene kwade
wys van Leven , en vooral , als de Krygslieden

»

by gebrek van Voedfel, dikwerf door Honger j

onverteerbaare Dingen Eeten

In deeze Ziekte, moet de Lyder over dag,

alle drie Uiiren, vier Lepels vol, van 35*
innemen; en vier oneen van den gekookten

Prank 37. daar op drinken. Deeze Drank
kan men ligt op alle Plaatfen maken.

. ’s Morgens en ’s Avonds, geeft men hem,
een half Vierendeel-ioots Venetiaanfche Zeep,
in Pillen.

’s Morgens, als de Maag nog ledig is, moet
men het weeke onder de rechter.Ribben
póchondrhim dextrum') ^ met Wolle doeken, een
vierde van een Uur lang , braaf wryven.

Na dat de Lyder eenige dagen zulke Midde-
len gebruikt heeft, bekomt by doorgaans eene

zag-

(*) Een eenigzins bedreve Leezer ziet lichtelyk , dat

onze Geleerde Schryver, alhier de gemeende oorzaken
der Geelzucht Hechts op geeft. De byzondere en veel-

vuldige oorzaaken van deeze, erj meed alle andere Ziek-

ten, kan men omdandig vinden in deszelfs uitmuntende
Commentaria f in Boerhave ylphor: de Cogn: ^ Cur-

¥and Morb. Dog by de eenigzins hardnekkige wederom-
komende Geelzucht, daat aan te merken, dat dezelve
doorgaans van Steenen in de Galblaas, voortkomt. De
fchrandere J. L. Petit heeft, in het Ide Deel de iVea-
dem: Royale de Chirurg: Daar over een voortreffelyke

Verhandeling gegeven. Ziet ook Le Dran Operatisn

der Heelkunde*

Da
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zagté ontlafling , of afgang ; en daar na 'bevind

hy zich beter. Echter moet men met het ge-
bruik van deze Middelen volharden , tot dat de
Pis eene zeer natiiurlyke kleur heeft, en het
Geel in de Oogen en Huid

,
geheel verdweenen is.

Zoo de Lyder , zes dagen , de voorfchreve
Middelen gebruikt heeft, en daar van geene
Vrywillige ruime ontlafling van den Buik be-

komt , moet men hem de Pillen N°. 34. geven.

Dien dag neemd hy verder niets. Den vol-

gende gebruikt hy de voorige Middelen N°. 35.
en 37. nevens de Venetiaanlche Zeep
Voor Voedfel, moet de Lyder Meelfpyfen en

andere taaije Dingen, myden: Soupen met Ker-

vel. Salade, Endivie en Zuring gekookt, zyn
in deeze Ziekte , zeer dienflig.

De Lichaams beweging brengd, tot de Gene-
zing van deeze Ziekte, zeer veel by; vooral,

als zulks in de vrj^e Lucht gefchieden kan , en
het Weer goed en aangenaam is.

VAN DE WATERZUCHT.
QHydrops).

Wanneer zich, het Waterige Deel des Bloeds,

nit de Vaten, in de .groote of kleine hollighe-

den des Lichaams, uitftort; ontflaat hier uit de

Waterzucht.

Het Water kan zich in onderfcheide plaatzen,

des Lichaams , verzamelen ; en daar van daan

,

na

(*) In de Geelzucht, die uit eene vuile Maag en Dar-
men voortkomt, (zoo als aan de vuile en beDagen Mond
en Tong is te zien) doed een half Drachma Rhabarber
liiet 6 of i 2 Grynen Tpecacuanba gemengd, zomwylen
eenen voortrefieJyke diend.
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m, ’t onderfcheid der plaatze 5"^ bekomt ook de

Ziekte, onderfcheide benamingen.

Zoo het Water, door den VeM*ok (^Mcmbra^

naAdipofa)^ zich heeft uitgebreid , en, aan het

geheele Lichaam, eene ZvvelJinge veoorzaakt

;

dan noemd men deeze Ziekte QAnajarcd). In

het begin , zwellen doorgaans eerll de Onderfte

deelen, en eindelyk het overige geheele Lic-

haam: De Oogen, het Aangezicht, en de ove-

rige deelen , zyn bleek , de Pis weinig , de Ly-

der Zweet nooit. Als men de gezwolle deelen

drukt, blyven de merkteekenen der Vingeren^

daar in ftaan : Behalven dit , zyn alle de gezwol-

gen deelen, koud, vooral de Voeten en Kniën.

By de Krygs Volkeren, neemt men deeze

Ziekte , zeer dikwils waar ; voornamelyk in

den Herft en Winter, en na langduurende af-

gaande Koortfen: Zy ontflaat ook, na dat dé

Soldaten fchielyk zeer veel koud Water Drinken,

en daar op geen beweging doen, maar in eene

koele plaats, blyven zitten of liggen.

Dikwils volgd ook de Waterzucht, by zulke

gewonden, die veel Bloeds verlooren hebben:

Zoo ook by die, die veel Bloeds te gelyk of

dikwils Adergelaten worden.

Als deze Waterzucht, na langduurigé af-

gaande Koortfen komt , dan is het niet nodig , dat

men ontlaftende Braak- of Laxeermiddelen ge-

bruikt; want, de Geneezing daar van, pleeg

gelukkig te gefchieden, zoo de Lyders ’s Mor-
gens nüchteren, en een uur voor het Middag-

en Avond Eeten, en aldus driemaal ’s Daags,
telkens twee oneen van de Kruider-Wyn,

38. innemen (*).

Men

(*) Dit zoort van Waterzucht, ’t welk op langdurige

of hardnekkige afgaande Koortfen volgd of daarmede nog

D 3 S«-
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Men moet de Lyders altoos warm houden,
zoo het Weêr koud is, Vuur branden, en hen
by den Slaap wel dekken,
De levenswys moet droog zyn : Gebrade

Vleefch of Gebrade Vifch
, zyn de befle Spyzen,

Van Drinken, moet de Lyder zich onthouden,
en zoo hy iets drinkt, moet het weinig, en
geeftryk zyn: Zoo het de krachten toeJaten ,

kan hy dikwils gaan wandelen, en op deze
wys , zal hy ras genezen zyn*
Het doed zeer veel tot de Gcneezing, wan-

neer men de Gezwolle deelen dikwils met war-
me Doeken wryfc.

’t is een teeken tot herftel , zoo de Lyder meer
Pis begind te makeh en te Zweeten ,

vooral , indien

de Zwelling daar op begind te verminderen.
Na dat de Zwelling, geheel verdweenen is,

blyft veeltyds de Huid van het geheele Lichaam

,

flap, ruim, en week, ’t welk eene weder in-

llor-

gepaart gaat, is, doorgaans met verßoptheid van de Lee-
ver. Mild of Darmfchcilsklieren en eene beginnende Geel-

zucht , vergezeld : Hier tegen beveeld de Heer P r i n g l js

voornamelyk het volgende eenvoudig dog Üerk ontoin-

dend en Pisdryvend, middel.

Summit: Abfintb._ vel Flor» Cbamcemeli. Dr, VL
Jnfund. in q. f. Aqiia.

Colattir Unc: X. add:

Sal Abfinth. vel Tartar Gr. XXX. vel XL.
Spirit. Juniperi, Unc. ij. Mijce»

Om in drie reizen ’s daags te gebruiken , en aldus eenige

daagen lang, daar mede te volharden. Zoó het noodig

Js, laat hy om de 4 of 5 dagen, met Pilulis ex Colocynt-

hide cum Aloë dr» *S'm. Purgéeren : Zoo de Ziekte daar

jia verminderd, geeft hy eenvoudige Staalmiddelen. Zie

onze Aantekening op No. 38.
In eenige zoorten van Waterzucht, alwaar de beklcetL

zelen des Buiks niet te zeer verdund zyn, doed het wak-
kere Wryven en Smeeren des Buiks met Boom Oly, zom-
wylen overvloedig Pis loozen en eenen natuurlyken afgang

volgen,
'
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ftorting drygd ; men kan dit echter verhoeden

,

ZOO de Lyder naauwe Kieederen draagd, de on -

derfte Ledematen , wel en vafl bewind
, en tef-

fens by goed Weer beweging maakt.

Op deeze wj^ze word de Waterzucht, welk®

na langdizurige afgaande Koortfen komt, licht

genezen; wanneer ze echter van andere oorza-

ken voortkomt, word ze moeijelyk geheeld
, en

vereifcht, herhaalde ontlafling van het over-

vloedige Water.

Door ondeiTcheide wegen, kan men deze

ontlafling trachten te bevorderen; de onder-

vinding echter heeft geleerd, dat het middel,

N°. 39. zeer zeker , en werkzaam is.

Men geeft daar van , ’s Morgens vroeg een
Lepel vol, Zomwyl veroorzaakt het Braken , en
als dan moet men maar een halve Lepel vol,

geven: Gemeenlyk maakt het flechts een gerin-

ge Misfelykheid en Walging, en aanflonds daar

op maakt de Lyder veelvuldige Pis , en bemerkt

groote verlichtinge.

Zelden verwekt dit middel veel afgang , doch
zoo dit gefchied, doed het geen nadeel.

Alle dagen geeft men dit zelve middel, tot

dat al het Water zig door de Pis, ontlafl, en de

Zwelling, geheel en al, verdweenen is. Indien

een Lepel vol te w’einig zy ; dan kan men lang-

zamerhand, meer geven, tot dat ’er eene over-

vloedige ontlafling, door de Pis, volgd.

Na dat de Zwelling verdwenen is, heeft men

,

nopens het voedfel, en andere behoedfelen,

even dat zelve in acht te nemen , ’c geen voor-

heen gemeld is.

Zomwyl verzameld zich het Water, in dö

holligheid van den Buik, en maakt, langzamer-

hand, eene ongewoone groote opzwelling. Om
echter wegens deze Ziekte verzekerd te zyn

,

D Zj,
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zo legd men de eene hand op de zyde van den
Buik 5 met de andere hand, flaat men zagcelyk,

op de tegenöverftaande zyde; indien men dan,
een gefchommel QFluäuatio) befpeurd , zoo weet
men, dat ’er Water in den Buik is.

Zoo de Ziekte nog niet lang geduurd heeft,

word zy dikwils door het gebruik van het Mid-
del N°. 39. Genezen.

Als echter, na weinige dagen, de Pis daar

door niet overvloedig affchiet, nog de Zwelling

minder word, dan moet aanftonds het Water
door den ld>u.\\iïk.QQ\i(Paracenthefts Ahdominis')

getapt worden.

Deeze kunflbewerking (Operatio) , zoo zy

Vroegtydig gedaan word, is altoos zeker en wo-

dig: Maar zoo men dezelve by- verouderde en

diep ingewortelde Ziekten in het werk field, is

zy eenigzins gevaarlyk

Men doed zeer wel , als men door den Buik-

lleek, al het Water, op éénmaal, doed wegloo-

pen
;
en dit kan zonder gevaar gefchieden : Men

be-

C*) ’t Is zeer te verwonderen dat deze eenvoudige, en

min pyniyke Operatie ^mQX. meermaalen vroegtydig , word
in *t werk gefteld

;
en zelf, voor dat door de Genees-

Iieeren, daartegen eenige Purgeermiddelen waren loege-

diend. ’t Is hier de plaats nog myn oogmerk niet, om
over deszelfs nut , eenigzins uitte wyden

,
maar my dunkt,

dat de veelvuldige gelukkige gevallen , welke voor handen

zyn, de jonge Geneesmeefters wel mogten aanmoedigen

,

om deze Operatie meer en ,vroeger voor te Hellen. De
Koninglyke ?rüisßfdje Lyf-Arts, de Hr.

J. T. Eller,
geeft in zyn Medicinijebe und Cbixurgijche /Anmerkungen,
alleen drie gelukkige gevallen van deze Operatie op: Ook
bidde ik allen Konftbroeders, om de gelukkige en verba-

zende gevallen, welken de beroemden Me ad, daar van

opgeeft, te willen nazien.. Onze ireffelyke Schryver is

deswegens zeer te pryzen, dat hy dezelve, zoo kloek-

moedig aanpryfl:, en ik wenfehe hartclyki dai by navol-

gers, vinden mag.
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behoeft Hechts, terwyl het Water wegloopt

>

den Buik langzamerhand, met breede banden

enger te maken, en te omwinden; want, daar

door worden de flaauwten,en andere kwade toe-

vallen ,
verhoed. Na dat al het Water is weg-

geloopen ,
moeten de Banden om den Buik, wel

vafl: gemaakt, gehouden worden. De Levens-

wys moet geheel droog zyn,zoo als boven reeds

'
gezegd is.

Behalven'dit , moet de Lyder het Middel N®.

38. naarflig gebruiken. Zomwyl zweld de Buik

wederom op , maar dan kan men den Buikfteek

noch een en meermalen , als het de nood ver?

eifcht, in het werk fleilen.

Devvyl echter , hoewel zeldzaam , de Buik , niet

van Water, maar van Winden, word opgebla-

zen, zoo moet men , met groote zorgvuldigheid,

dit trachten te onderfcheiden , nadien de Buik-

fteek by deeze Ziekte , zeer weinighulpebrengd,

en by na altoos de dood verhaail.

Men noemd deze Ziekte de Wind of Trom-
melzucht ( Tympanites') , en deze word , door de

volgende teekenen, van de Waterzucht , ondeiv

fcheiden (*):

I. Zelden verheft zich in de Windzucht, het

Gezwel zoo hoog, als wel in de Waterzucht,
pleeg te gefchieden.

2. In

{*) De waare Windzucht is eene zcldzaame Ziekteen
komt meer by Vrouwen en Kinderen dan by Mannen voor 5

en nadien de Vrouwen insgelykszeerdikwils onderworpea
zyn aan eene Zak Waterzucht der Eijerballen (//yfiiropx 5(7^-

catus Ovarii)^ dewelke dikwils, dog zeer verkeerdelyk ,

voor eene eigentlyke Water- of Windzucht word aan gezien ,

200 diend men nogthansdezeverfchillende Ziekten wel te

onderfcheiden , zoo als ik meenebreetvoerig gedaan te heb-
ben in eene Oordeelkundige Verhandeling over de Eijerneß

Zakwaterzucht der Vrouwen, in het Vfde Deel , 2de Stuk,
van de Hollandje MaaPjehappye der PVeeUnJebappsn

,

Bladzi
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2. In de Windzucht 5 is de Buik aan het voor-
fte deel , zeer verheven 5 maar aan de zyde in-

gevalleii,

3. Als men op den Buik flaat, merkt men
geen gefchommel van Water, maar wel een ge-

luid, als van een Trommel.
4. Schoon zich de Lyder , op de eene of andere

zyde wend , zoo veranderd de gedaante van den
Buik niet: De Huid is wit en gefpannen.

5. Eer de Windzucht zich openbaard , bemerkt
de Lyder , dikwils pynen en krimpingen om den
Navel, nevens hardlyvigheid.

6. Op de Schaal gewoogen, bevind men de
Windzuchtige Lyders, veel lichter, als de Wa-
terzuchtige (*).

De
(*) By deze Teekenen van den Schryver, kan men,

van den Hr. M o «. o ,
uit het eerfie deel der Medical

i'iog deeze voegen:
De Buik zweld zomtyds zodanig en fchielyk, dat zyne

bekleedzelen , fchynen te zullen barden , en den Zieken te

verdikken; daar na ontzweld hy langzaamerhand , zonder
eenige ontlading, en dit gefchied op ongeJyke tyden.

Degroote^vvelling van de Buik geweeken zynde, word
men, op het gevoel, eene ongelyke Zwelling der Dar-
men gewaar, welke zig van de eene, na de andere zyde,
verfpreid

; maar voornamelyk in de zyden van den On-
derbuik, hangd.
Hier moet men nog byvoegen, rommelingen van Win-

den , welken zig met een groot geraas , door den gehee-

len Onderbuik, hooren laten : en by tuüchenpoozen we-
derom komen.
Zomwylen is de rechte ofeene andere Darm zoodanig te

zaamen getrokken, of door een Vleefchachtig uitwafch of

gezwel geflooten, dat ’er naauwiyks Vuiligheid of Win-
den ontlaft können worden: En zomwylen is dit laarfte

ongemak eene oorzaak van de Trommelznchr.
Uit deze Teekenen dunkt my klaar te blyken, dat de-

ze Ziekte, niet in de holligheid van den Buik, maar in de

Darmen zit. Ik hebbe ook dit, nog onlangs , in twee Ly
ken waargenomen. By dezelve was geen wind of lucht,

in de holte van den Buik; maar de Darmen waren mag-

ligjCD als beenen dik, door wind uitgezet, en gezwollen.
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De Windzucht is gevaarlyker dan de Water-

zucht ,
en is meerendeels doodelyk,

Men
Ik twyffel daarom heel zeer,of’er ooit lucht, zonder ver-

rotting en de Darmen heel zynde, in de holligheid van den
Ikiik, komen kan: Ook twylfel ik, of in eene beginnende
Windzucht de ßuikn:eek,na de wys der^a-
poneezen, met eene lange, dunne, ronde, naaide gedaan,
niet van vrucht zoude kotlnen zyn

; ten minßen zegd de
HeerKEM PF£R in zyne Befchry'ving van Japan, dit^ in

een winderig Colyk, gezien te hebben. Ook getuigt de
Heer Hux HAM in dn Pbiiofopb* Tranjaü. No. 459. pag.

<540. dat, wanneer de Schaapen en Kalveren
, door ’t eeteii

van jong Gras en Klaver, hunne Darme»' door wind zoo
zeer opgefpannen hebben , datze gedreigd worden te zuU
len fl:erven,de Vee-Houders, derzelver Buik en Darmen^
met eene naald doorprikken: Ook ben ik onderrecht , dat

dit, by de Vee Houders in Friesland, niet ongewoon is.

H u X H A M meend ook
, dat eene dunne holle naald , hiertoe

beter dan eene andere is.

Jk twyffel echter heel zeer, of deeze Operatie in eene
verouderde Wind of Trommelzucht van eenig nut kan zyn,
ten minften hebbe ik daar by, en na de dood, waarge-
noomen , wanneer ik de bekleedzelen des Buiks geopent
hadde, en de opgezwoli'e Darmen als met geweld naar bui-

ten drongen, dat eene middelmatige Troisquartw de Dar-
men gedoken , niets anders,dan maar een weinig fchuimend
Vogt ontlaBe; en wanneer ik vervolgen de Darmbuis ge-
heel openfneed , ontdekte ik, dat de lucht met het Vogt
en de Vuiligheid der Darmen zoo naauwkeurig vereenigt

was, dat het niet dan een enkel fchuim uitmaakte, het wel-
ke zieh onmoogelykdoordenßuikfleekzal ofkanonthllen,
en, in de holligheid des Buiks loopende, de dood ver-

ban ften zal.

De Heer Pringle, pryft in deze Ziekte als een zeer

noodzakelyk middel eenen breedenBandomdenBuik,diö
de Zieken zelfs können fluiten, naar maaie de lucht in do
Darmen opgefloüten,zig minder uitzet. Mead, beveeld
in de Trommelzucht, op den Buik Spaanfchc-Vlieg PJaa-

flers te leggen ;en Schaefper, der gebrauch und nutzen

des Taback-Pauch-Clyfiéres ,
pryft daar tegen heel zeer het

Clyfteeren met Taftjaks Rook , en zegd, door een herhaalt!

gebruik daarvan aan eeneVrouwe met eene waareTrommel-
sucht behebt, in eene konen tyd een volkome gezondheid
te hebben bezorgd : En zeeker ! deze twee laaifte middelen,

als ook het bedekken van den Buik met koud water,
_

komen my onder veclc andere, het uHerkragtigfte voor.
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Men kan evenwel de volgende hulpmiddelen
beproeven.
Tweemaal des daags, kan men den Buik een

vierde van een Uur lang, met warme wolle doe-
ken wryven : En aanftonds daar na , met het

Zalfje 40. Smeeren.

Eenige dagen lang, kan men den Lyderen het

Poeder, 41. ’s avonds ingeven.

Als de Winden door den Buik zich beginnen
te bewegen , en de Lyder eenige ontlading van
afgang bekomt , heeft men hoop tot de herflelüng.

Het Water dort zig dikwerf in de holligheid

van de Bord uit, en maakt eene Bordwaterzucht
(^Hydrops Peäoris). .

Hier van is dikwils de oorzaak, wanneer de
Krygslieden, na groote verhitting, zich fchielyk

wederom verkouden; of, met grooten iever,

koud Water drinken: Uit diergelyke voorgaan-

de oorzaken, kan men deze Ziekte erkennen,

Behalven dit, haalt de Lyder moeijelyk Z3men
Adem, vooral, zoo hy begind te flapen. In het

Bedde kan hy niet nederliggen, maar moet over-

eind of, voorovergebogen, zitten. Waar by nog
eene droge Hoed komt: Ook pleegen in het be-

gin der Ziekte, de Voeten te zwellen (*).

Men
Behalven deze Teekenen neemd men nog waar, dat,

zoo het Water zig Hechts aan de ééne zyde van de Borft

onthoud, de Lyder altoos genoodzaakt is, op die zyde
het meeft te moeren liggen: Ook is de Arm, Hals en het

Aangezicht en vooral de buite Enkel, van de Zieke zyde,
veeltyds door Zucht dik en gezwollen. En , zoo het kwaad
tot eenen hogen trap gekomen is,wyken de Ribben eenig-

zins, van elkander, waar door de omtrek der Borft aan
die zyde, vergroot word. Dog,by eene waare Etterborft^

CEmpyema) f en uitftoriing van bloed in de holligheid van de
Borft , hebben dezelve Teekenen insgelyks plaats. Nogchans
is het zeker, en het openen van Lyken heeft my doen zien,

dat de Waterzucht der Borft, veel gemeender is, dan in *t

gemeen by de Ceneakren gedacht , of, gelooft word.



'Van ^de If'aterzucht. 6 i

Men heeft waargenomen , dat zich de Lyder
'

veel beter op de Borft bevind, wanneer hem de

Beenen merkelyk toenemen te zwellen; in liet

tegendeel, als de Zwelling verminderd, Word
hy wederom bezwaarder op de Borft.

Zoo deze Ziekte nog geene diepe wortelen

gefchooten heeft , kan ze ^ikvvils licht en geluk-

kigjdoor het Middel, N°. 39. geholpen worden.
By aldien dit niet helpt, dan is ’er niet over,

dan dat men de BoYf^-Openmg(^Paracentheß$ Tho^

rads) , te werk ftelle ; de bevinding echter leerd

dat dit een twyffelachtig Middel is, en altoos niet

gelukkig flaagd (*).

VAN HET BRAKEN.

Alhier word niet gehandeld van bet Braken, ’t

welk by andere Ziekten, by voorbeeld , Koortfen

,

Ontfteeking van de Nieren, enz. ontftaat; maar
van dat zoort, het welk na eene kwade levens-

v^ys en overlading van de Maag, voortkomt.

Het zekerfte Middel hier tegen is, dat men
de Brakende. Lyders , veel laauw Water doed
drinken , waar door zy te gemakkelyker Braken y

en de Maag te beter gezuiverd word.

By aldien daar na , nog eene miflelykheid , en
bitterheid van de Mond, óverblyft, en de Tong
met een taaij flym bedekt is, moet men den
Lyderen, een zagt Braakmiddel, N^". 27. (ge-

lyk als boven by de afgaande Koortfen gezegd

is) ingeven.

Na

(*) In het. 2de Deel, de V Acadsm. Royale des Chirurg:

vind men nogtans van den Heer Morand, een zeer

gelukkig voorbeeld.
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Na dat het Braakmiddel , zyne werking gedaan
heeft, en de Lyder ophoud te Braken, moec
men hem alle drie uur, twee Lepels vol, van
N"'. 42* ingeven ; waar door alle onruft ras ge-

ftild word: Denzelven dag, als de Lyder het
Braakmiddel N°. 27. genomen heeft, geeft men
hem ’s Avonds het Di^nkjeN®. 24. op eenmaalin.

VAN HET BORT, BOORT.
(Cholera'),

Indien een Lyder, van boven door Braken,

en tevens van onder, door den afgang, eene

groote meenigte zyner vochten, fchielyk ver-

lieft ^zegd men: Deze Zieke heeft een (Cholera)^

Boort , of Borr.

Niettegenftaande , deze Ziekte , door alle ty-

den des Jaars, uit overlading van de Maag, en
Dronkenfchap, ontftaan kan; neemd men noch-
tans waar, dat ze op het einde van den Zomer,
en het begin van den Herfft, het veelvuldigft

voortkomt.

Ook ontftaat deze Ziekte, als men al te veel

Ooft, of Zomer- Vruchten , op eenmaal eet;

of ongezond en vervuild Water drinkt; of de

Maag met nieuwe Moft overlaad.

Deze Ziekte is zomwylen zoo hevig, datze

ook de fterkfte Menfchen , dikwils geheel ont-

kracht; ja! zy kan, in vierentwintig Uuren,
de dood veroorzaken.

De Lyder heeft grooten dorft en benaauwd-
heid; de Pols gaat vaardig, is klein en dikwerf

ongelyk
; het Aangezicht ingevallen en dood-

kleurig; de Ledematen verliezen hare natuurl}^-

ke wairmte; op het geheele Lighaam vertoond

zich een koud Zweet; in de Handen of Voeten

,

en
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en dikwerf in beiden tb gelyk , ontftaan Tynen»
Spanningen) en Kramp -achtige Trekkingen;

aanftonds daar op volgd eene Stuip , en, einde-

lyk de dood, indien men geene vaardige en ze-

kere Hulpmiddelen, kan aanbrengen.

Alle Braak- en Laxeermiddelen
, moet men hier

myden; want ook de zagfle daar van, zyn altoos

nadelig. De Lyder moet beftendig dunne Sou-

pen gebruiken, van Hoender- of Kalfsvleefch

t

Zoo men deze niet voor de hand heeft, kan men
gebrade of geharll Brood in Water kooken , en

dit in plaats der Soupen, gebruiken. Van dier-

gelyke Soupen , kan men de Lyders ook Clyllee-

ren zetten, op dat zoo wel uit de Maag, als

Darmen , alle fchadende fcherpte
, worde weg-

gefpoeld.

Na dat men de Lyders, drie of vier Uuren
lang, met Soupen, onderhouden heeft; moet
men hun ,

alle halve vierde van een Uur, een

Lepel vol ,
van 43. geven , tot dat het Bra-

ken en Afgaan, ophoud; of, ten minfl:en,zeer

verminderd is. Als zich de Lyder iets beter be-

vind, moet hy flechts alle drie uuren, eenen
Lepel vol nemen; en daar mede zoo lang voort-

varen , tot dat het geheele Drankje , is uitgebruikt.

Maar , fchoon ook hier mede , al het Braken
en Afgaan, geheel ophoud; moet de Lyder
nochtans vier dagen lang , ’s Morgens en ’s A-
vonds, altoos drie Lepels vol, van N°. 43. in-

nemen.
Voor voedfel

, diend niets beter , dan Soupen
van Kalfsvleefch , met Ryft; doch altoos zeer

weinig, en dikwils, te gebruiken.

By aldien men niet aanftonds, in het begin,

by de Lyders geroepen is, maar zy reeds eeni-

ge Uuren , zonder hulp gelegen hebben , en door

de overmatige ontlaftingen zyn afgemat, doch
yoor-
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voornaraenlyk , zoo zy reeds in handen en Voe^
ten 5

fpanningen gevoelen; moet men hun aan-

ftonds en zonder vertoeven , N°. 43.0p de voor-
fchreve wys^ ingeven.

VAN DEN^BUYKLOOP:
(^Diarhm').

Als een Lyder , dikwils eenen dunnen waterigcn

Afgang heeft, dan heeft hy eenen Buikloop.

By dezen Buikloop, word geene hevige nog
groote Buikpyn waargenomen; en dit is hec

teeken, dat de Buikloop (Diarrhcea') van den ei-

genlyken Loop (Dyfenteria')
, onderfcheid.

Dewyl door den Buikloop ,
veeltyds veel fcha-

delyke vuiligheid , uit het Lichaam gevoerd

word, is deze Ziekte niet altoos kwaad en na-

delig; ja! zomwyl is zy zeer dicnftig.

Men weet, dat de Buikloop niet nadelig is,

als de Lyder daar door niet verzwakt , maar veel

eer, beter en fterker word; in hec tegendeel,

wanneer daar op eene zwakheid wolgd, dan is

hy fchadelyk.

Een veelvuldige Afgang , die in het begin

niet kwaad fchynt, kan echter nadeelig worden,
zoo hy lang aanhoud, of, meer dan vier of

vyf dagen,duurd: Want hec Lichaam word door

eenen langduurenden veelviildigen afgang, van

zyne Vögten berooft; de Darmen worden ont-

veld: In den Buik komen pynen ,
perringep,en

daar door word een Buikloop in eenen doorgaan-

den Loop, veranderd.

Wanneer nu een Buikloop , hulpmiddelen ver*

eifcht , dan geeft men den Lyder s' Morgens
vroeg, het Poeder N®. 44. en ’s Avonds het

Drankje N°. 24,
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” De Lyder kan Soupen van Kalfsvleefch met
Ryfl: 5 of 5 Gerft met zoete MeJk , tot een Pap ge^

kookt, eeten.

Zoo na twee dagen , de Afgang niet ophoud

,

geeft men wederom ’s Morgens 44. en ’s A-
vonds het Drankje N®. 24. Zoo het de nood
vereifcht, moet men na twee dagen, hetzelve

Poeder en Drankje nog eens geven.

Op dat echter de Afgang verder gefluit word,
moet men nog vier Avonden het brokje 45.
ingeven.

De Lyder moet altoos wel gedekt hlyven,

en alle koude lucht moet men zorgvuldig my-
den.

V A N D E.N LOOP.
(^Dyfenteria),

Een langdiiurige Buikloop, eindigt dikwerf,

in cenen kwaden Loop.
Niettemin, in den Zomer, en ’t begin van

den Herffl, ontflaat veeltyts in de Hedrlegers*

de Loop, zonder voorgaande Buikloop.

Men zegd, dat een Lyder den Loop heeft,

als hy, nevens veelvuldige Afgangeh , te gelyk

klaagd, van hevige Buikpynen
, en krimpingen.

® In den Loop, gaat altoos nevens de viiilig

heid
,
geen Bloed gemengd , zoo als veelen te

onrecht menen , en hem deswegens den Roden
Loop noemen.
Zomwylen echter, gaat een roodachtig, of

met Bloed geflreepte flym, door den Afgang
weg; vooral, zoo de Ziekte lang gedvurd heeft.

De voornaamfle oorzaken dezer Ziekte , wor*
den in de Heirlegers

, doorgaans bevonden, de

volgende te zyn:

E D@
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De Gal, word door de groote Zomerhitte,

en door veel Krygs-Arbeid, fcherp; inzonder-

heid, als men zich na groote verhitting, in de
koude begeeft; of, wanneer de Soldaten (o/,

op Zee de Matrozen') met natte Klederen flapen..

Door even die zelve oorzaak , neemd men ook
waar, dat, ter^plaatze daar eene groote hitte

des daags , en koude des nachts is , veelmalen

de Loop voortkomt.

Dit kwaad, ontftaat ook als men flilftaand,

nioerasfig en ftinkend. Water drinkt.

, Als men Vleefch of Vifch , die begind te ver-

rotten, of, als men gefchimmeld , of van be-

fchimmeld Koorn gebakken Brood , eet.

Zekere , en talryke waarnemingen en erva-

ringen hebben geleerd, dat de rype Zomer-
vruchten, zelden of wel nooit, den Loop ver-

oorzaken; echter konóen zy nadelig zyn, als

zy te veel, op eenmaal, ge-eeten worden.
' De Loop , die uit gemelde oorzaken , voort-

komt, breid zich door eene vlugge befmetting ,

zeer ras, in- het Leger, uit; inzonderheid fteekt

de loopige damp , die van den vuiien Afgang op-

klimd , de gezonden,aan , die op dèzeJve plaats,

hun gevoeg verrichten.

Dit kwaad , moet zorgvuldig verhoed worden.

Daarom daar de Loop ontftaat^ zal het noo-

dig zyh, dat men derloopigen Afgang, in diepe®

kuilen doet, en dikwils op den dag, met Aarde
overdekt, De gezonde dienen echter hunnen
Afgang op byzondere plaatfen , te verrichten.

Om te verhoeden, dat deze Ziekte, in een

Leger , kome , of te haaftig vermeerdere , doet

zeer veel , dat men dikwils van plaats verandert

,

cn niet lang op eene plaats , blylt.

Men moet alles, wat zulk eene Ziekte ver-

oor-
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oorzaken kan, zoo veel immer moogij'k , zoeken
te vermyden.
De Geneezing dezer Ziekte, word op de'

volgende wys begonnen.

Als de Lyder volbloedig is
,
groote hitte of

ook eene hevige Koorts heeft, moet men aan-

ltonds ,op den Arm 8 of i o Oneen Bloed laten ;

'ditgefchied echter zeldzaam ; wanc,meerendeels
heerfchiin de Legers een Loop , zonder Koorts,
en aldus is het Aderlaten onnodig. '

Men geeft den Lyder flechts het Poeder N‘l.4d.

met Wyn.
Na dat hy eens gebraakt heeft, geeft men

hem Laauw Water met Honich te drinken , en
dit herhaald men , zoo dikwerf, als hy Braakt.

Als de Lyder, twee Uuren, van het Braken,
bevryd, en ilil is geweeft; geeft rnen hem het
volgende voedfel : Men neemt eenige ftukjes

'

geharft Brood, hier op giet men vier Oneen
kouden Wyn , en beflrooid het met een weinig

Kaneel en Zuiker, tot dat het aangenaam is.

Den zelven dag ’s Avonds, neemd hy de Pil

47 -
.

,

Den volgenden dag ’s Morgens, geeft men
hem wederom het Poeder, N°. 46, om daar me-
de te doen, gelyk op den voorgaanden dag.

Als de Ziekte niet ophoud of verminderd, moet
men op den derden dag, dit nog eens herhalen,.

Zoo echter , op de twedemaal , de Ziekte ver-

minderd is, kan men één of twee dagen wach-

ten , en daar na voor de derdemaal , het Braken

,

herhalen.

Men heeft door ondervinding, dat het de Zie-

ken veel diénftiger is, in plaats van het Poeder,
N°. 46. het Poeder, 48. ’s Morgens in te

geven , en des Avonds , de Pil , N°. 47. Men
herhaald dit om den anderen dag, tot drie rew

E a zen.
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zen , zoo de Loop niet eerder op mögt houden*

Zoo het Poeder N°. 48. by fterke Lichamen niet

genoeg werkte, dan moet men tien of twaalf

grefnen geven (*).

Na dat nu deze ontlaftingen
,

gedaan zyn,

moet men dén Lyderen ’s Morgens , ’s Middags

,

en ’s Avonds, telkens een vierendeel loods, van
het Conferf N®. 49. geven. •

De algemeene Drank moet beftaan , uit twee
deelen Garft- of Gierft Water, en een deel Melk.

Garft , Haver , Gierft , Ryft met zoete Melk tot

een Pak gekookt, zyn hier de befte Spyzen.

Zoo de rottige ftank van den Afgang, minder

word, dan kan men de Lyders Vleefch Soupen
met Garft, Ryft enz. gekookt, toeftaan.

Zoo echter eene al te groote kwaad aartig-

heid, of, de lengte des tyds, de Lyder "al te

zeer verzwakt hadde , zoo zoude het niet raadzaam

de Geneezing met ontlaftende middelen,

•te beginnnen; nadien de zwakke toeftand der

Lyderen, zulke middelen niet meer zoude kun-

nen verdragen.

Men weet

,

dat de Lyder in eenen kwaden
toeftand is , als hy groote Buikpjm en Persfni-

gen heeft. Als de Pols wankelende en zwak is.

Het

(*) Het Poeder No. 48. is het Vitnm Antimonii Cera-^ •

turn. Dit middel, heeft zederteenige weinige Jaren inEii-

ropa , eenen algemeenen roem verworven , tegen den kwa-
den Buikloop (Dyfenteria). Een gefchiedkundig verhaal

daar van, als mede van deszelfs uitwerking en deugden,
kan men vinden in de Medical EJJays of Edinburg ,VqI. V.

en in het Aanhangfel van her Genclemans Magazine for tbs

'Xear I753.diewaardigzyn daarover geleezen té worden;
dan zoo men dit middel niet vaardig had, behoeft men zig

deswegcMis niet te bekommeren , wyl twintig grynen
cuanba meL twee grynen Tartarum Emeticum gemengd ,

doorgaans even zecker werken en de bedorve Stof, als

oorzaak der Loop, door braaken uitwerpen.
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Het aangezicht bleek, en hy eenen afkeer van

alle Sp3"s , en eenen onverzadelyken Dorft

,

heeft (*).

Als dan, moet men den Lyder, alle uiiren

,

eene Once van N"*. 50. en ’s Avonds de Pil , N°,

47. ingeven.

Wanneer de kwade toevallen eenmaal begin-

nen te bedaren, en de krachten te vermeerde-

ren , dan kan men ’s Morgens N°. 44. en ’s A-
vonds W. 47. ingeeven. Den tweeden dag,

doet men dit wederom, en zo de Ziekte niet

verminderd, moet men dit ten derdenmaale,

hervatten.

Daar na, moet de Lyder, eenige dagen lang,

driemaal ’s daags , een vierendeel-loods van N^.

49. ihneemen.

Zomwyl ,
word de Endeldarm , door de fcherp-

te van den Afgang, raauw, ontbloot en ontveld;

de Lyder heeft geduurige Perszingen , zonder

eenige aanmerkelyke ontlafling: In zulk eenen

toeftand, moet men ’s Morgens en Avonds
een Clyfteer, N°. 51. zetten, welke de Lj^der

lang by zig behouden moet (f).
Zoo >

(*) In dezen toeftand roemd d.e Heer D e g n e r , zeer

de Cort, Simaruha; twee Drachma met twee pond Water
tot acht Oneen gekookt, waar van hy zomwyl een Thee-
kopje vol ingeettj Drie Theekopjes dqar van ftillen door-

gaans, zegd hy, dit groote kwaad; zo niet, dan moet
men ’er zes of meer doen gebruiken. Dit Middel is zeer

bitter, verfterkende, en word voornamelyk tegens langduu-
rige perszingen en afgangen, dat is, wanneer de bedorve
Stoffe, als de eerfte oorzaak dezer ziekte , door ontlaften-

de middelen is uitgedreven, aangepreezen.

(t) fk kar , by het aanhaaien van deeze Terpentyn Cly-

fteer, No. 51, niet voorby te melden, dat, fchoon ze te-

gen de loop byna algemeen van ieder een word aangeraaden

,

nogthans de Hooggeleerde en zeer Ervaaren Heer Profr.

j. Bon , die in den laatft voorgaande Oorlog de Leeger-

zieken vier Jaaren lang met veel roem bediend heeft, my
E q
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Zoo, na de noodige gemaakte ontlaftingen

,

nogthans eene hevige Buikpyn, overbleef; dan
zal de Lyder eenc groot.e verlichting oncvi^aar

worden als hem tweemaal ’s daags, een zagt ge-

kookt Ey met verfche Boter
,
gegeeven word (^).

VÄN
nieermaalen heeft verzekerd, dat hy daar van byna nooit,
de verwagte uitwerking gezien heeft. In het tegendeel
fchynt de Terpentin en 'Iberiac, de pyn en raauwheid van
den Endeldarm, veel eer te vermeerderen, en byna altoos

eenc geneigdheid tot zeer laftige Aembyen narelaaten : en
gelyk dit de bevinding allerduidelykfl 'leerd , zoo fchync
jhet ook met de gezonde reden, niet te itryden. Ik heb
in den voorgaanden Oorlog als eerlle " Hecimeefler

,

’s Lands Zieken en Gekweiflen , mede vier jaaren helpen
bedienen, en op een algemeen aanraaden ook'dikwerf, van
deze Clyfteer, gebruik gemaakt, maar de verwagte Pyn-
flillende kracht, daar van niet waargenomen. De Heer
Pringle gebied dik wils , alleen Oly in te fpuiien. Lyn-
olymet zoeie Melk en eenige droppen Laudan, Liquid ge-

fnengd, fchynen doorgaans aangenaam; dog voor al.de

volgende Clyfleer:

5^. Rad, vel FruB, Saleb, Gr. XYv.

^q. Commun. Unc. v.

Coq. Colatiir: add: LaB, puri Ree, Unc. iijy

Fiat Clysvia.

Om op eene of twee reizen te gebruiken. Dit afkookfel,

kan ook met veel nut, gedronken worden, ßy gebrek van

het Saleb, kan men ook Arabifche of eenige andere zagte

Gom ofVifchlym {Ichtjocolla) ,
inWaterenMelk of in Caino-

tnille-rhee fmelten , en , tegen de groote pyn en krimpingen ,

in mimen maate doen drinken. Gemelde Gom , brengt ook

in deDarmen geheel geewe vuiligheid aan, en is een zeer goed

voedfel
,
ja ! na het bericht van den Heer H a s s e l q u i s t ,

zouden in 1750, in een Abislinife Caravana, meer ais looo
Menfchen, twee maanden lang, hun leven daar mede al-

leen onderhouden hebben. Zoude het geheime zoogenaam-
de voedzaarne Poeder, ook uit deeze Gom beftaan ?

O In de hardnekkige en vallzittende ßuikpyn, byderi

Loop, gebied de Heer Pringlk eene Spanfche-Vlieg-
Plaafler op de pyniyke plaats te zetten , of, eene gemee-
ne verwarmende Piaafter met een vyfde-deel , Spaanfehe-

Vlieg-Plaafler vermengd, op den Buik te leggen: Ook
zegd hy , in dit geval zeer veel nut gezien te hebben van

brinken vgn Chamomille Thee , welke hy « wegens derr
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VAN DE ONTSTEKING DER .

DARMEN. (Inflammatio

^
Inteflinonim^.

Even die zelve Oorzaaken , iiit welke de Loop
ontftaat, kunnen ook eene ontfteeking der Dar-

men verwekken ; het welk altoos eene gevaarly-

ke Ziekte is.

Men kend deze Ziekte, als de Lyder, over

hevige Pynen, inden Buik klaagd; en dat de-

ze , door het aanraaken
,
grooter worden ; de

Buik is opgeblaazen; de Lyder braakt, dikwils,"

en de Afgang is verftopt ;
tefFens heeft hy eene

geduurige Koorts, groote hitte en dorft; de
Pols is hard ? de Pis brandend rood QFlammea^

,

en de krachten gaan zeer fchielyk weg.

Als alle deze toevallen zeer hevig zyn, zal

de Lyder ras ftervcn : Kort voor de dood , hou^

den de Pynen op; de uitwendige Ledemaaten
worden koud, en zwart blaauw^; het aangezicht

is‘ doodelj^k ingezonken. De Pols klein , zeer

ras , en ongelyk : Deze teekenen ,
geven te

kennen , dat de dood , reeds voor de deur Raat

;

niettegenflaande, de Lydër en de Omftanders
dikwerf meenen , dat de Lyder beter word, om
dat de pyn verdweenen is.

‘

AanRonds, in het begin van deze Ziekte,

moet men eene ruime Aderlaating doen ; en zoo
de pyn niet zeer veel verminderd, of wederom

op

zelver krampftülende , verwerkende en verrotting weeren.
de eigenfehappen, zeer aanpry ft. Pringle, cn vooral

Grainger »roemen ook heel zeerhet drinken van Kalk-
water, met half zoo veel zoete Melk, gemengd, om de
zwakke ingevyandcn in <?en verouderde buikloop te hidp

te koomen,

E 4
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op nieuw hervat; dan moet men de Aderlaating

herhaalen (*).

Drie of vier keeren ’s daags, moet men den
.Lyderen een Clyfteer, N'". 52. zetten.

Wolle doeken die in de Hoving N°. 12. be-

vogtigt zyn , moet men beflendig warm op den
Buik leggen: Een vaiTch, en warm net, van
eenig viervoetig Dier , warm om den Buik ge-

flagen , is ook van veel dienH.

Alle half uur, moet de Lyder een kopje vol,

van den Drank N°. 53. warm inneemen.

Zoo de Pols, eenen gelyken flag behoud;
>de pynen zagter worden

; de winden door den
Aars, voortgaan; en de Clj^Heeren haare uit-

werking hebben , dan heeft men goede hoope.

Zom-
(’*'•) De groote Boer have fpreekt over de Aderla-

tingen, in de Onideking van de Darmen, Apbor. 964.
met nadruk. Hy zegd : Dat die daar in e^en als in bet

(Pieuriiis)
,
gedaan moet worden. Wat dienft de

Aderlatingen ook by beklemde en omftokc Darm- en Net-
breuken doen, leerd de dngelykfche bevinding: Deswe-
gens zegd ook de oordeelkundige Heer Sharp, in de
4de Engel fche druk van zyn Treatifc on the Operations of

Surgery, Pag. l8. aldus i Daar is misjchien geene Ziekte

,

uitgezonderd de Pleuris
^ die by groote of ruime Aderlatin-

gen aanßonds meer verlichting heeft dan de beknelde Breu-

ken. De Heer Pringle gebied in zyn meermaalcn ge-

preeze Verhandeling, aarfionds na de eerrte Aderlaating

‘in de onUleking van de Maag, Darmen ofLeever, eena

groote Spaanfche-B'iieg-Plaaßer op den Buik te leggen: Ook
zegd hy , dat dezelve in eenen zoogenadmden Darmkrinkel

(•Heus) zeer nuttig is ;
dntze de vaflgezette Pynen der Dar-

weji, zoo wel die van eene Ontfleeking^ als van PVinden

voortkomen, aanßonds verzagt. De goede dienden, die de

Spaanfche-Vlieg-PJaafters in eene waare en baderd Ribben-

viies-ontdeking , doorgaans aanbrengen , fchyncn derzelver

init in eene ontdeking van de Maag, ^Darmen of Lee-
-^er, zeer te begundigen. Anderen raaden, dog vooral in

’t beginzel deezer Ziekten, dikke doeken met koud wa-
ter over den buik te leggen

;
althans in beknelde darm*

breuken heb ik daar van nieermal«n c-cne heilzaame uit*

werking gezien.
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Zomwylen blj^fc het Lichaam hardnekkig

verdopt, niettegenftaande de Lyders dikwerf

geclyfteerd worden; in dezea toedand, hebben

de Clydeeren van Tabaksrook , dikvvils zeer veel

goeds gedaan. Voor drank, diend gekookt Gar^

denwater.

Voor voedfel, geeft men niets anders dan

dunne Soupen , tot dat het kwaad geheel oveiv

wonnen , en in drie dagen , daar van niets meer
geblceken is.

Ja! fchoon ook, alle toevallen, geheel ver-

dweenen zyn ,
zoo moet de, Lyder- nogthans in

eenige dagen, zeer weinige, en zeer licht ver-

teerbaare Spyzen ncemen , op dat de Darmen
niet wederom bezwaard , en de Ziekte van
nieuws verwekt worde.

Zoo decze Ziekte na goede hulpmiddelen niet

ras verzagt word , Haat het koude Vuur (Spha-

'celus') te vreezen; niettemin, als men de behoor-

lyke middelen , van het begin af aan , naarflig

en kloekmoedig gebruikt, ^zoo is ’er hoop, dat

deze ontfteeking, verdeeld kan worden.

Wanneer echter de hulpmiddelen, te Iaat zyn
aangewend, de Ziekte reeds drie of vier dagen,

geduurd heeft; en®de Lyder in.H^Iaatze van eene

hevige fteekende pyn , eene ongewoone zwaarte

in den Buik, en grillende huiveringen bekomt,
dan kan men gemakkelyk oordeelen

, dat ’ereene

verzweering, gemaakt word.

In zulk eenen toeftand moet men de Stoving,

N°. 12. naarflig gebruiken; maar des Nagts,

kan men den Buik , met de Labdanum Piaafter,

bedekken.

Zomwyl,zyn de Darmen, aan het Buikvliefch

(^Peritonceum') ^ vaH gegroeid; als dan vertoond

zig de verzweering uitwendig aan den Buik,

welke aanilonds moet geopenc worden, op dat

iv 5 CS
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de Etter , kan uitvloeijen
;
(dog deeze omftan-

digheid komt niet veel voor}. ^

Als de Verzweering der Darmen den Etter,
in de holligheid van den Buik, uitftort, heeft

dit doorgaans een kwaad eind; vooral, zoo de-

zelve daar van daan , niet vaardig kan worden
weggebragt: En dit kan niet, dan zeer bezwaar-
]yk

,
gefchieden

;
ja I fchoon dat dit konde wor-

den uitgewerkt, zoo is het nogthans moeijelyk

te onderfcheiden , zeker te weten of de Et-

ter in de holligheid van den Buik, al, of niet

is uitgeflort; vooral, zoo niet op eenmaal, zoo
veel Etter, in de holligheid van den Buik, is

uitgeflort geworden, dat daar door eene kenn e-

lyke Zwelling, gebooren word. Het gebeurd

nogthans dikwils, dat de Etter, in de holligheid

van de Darmen valt, en met den Afgang, ge-

looft word ; het welk een goed teeken is, Wes-
halven, als men bemerkt, dat ’er eene Verette-

ring gebeurd, dan moet men den Lyders dik-

wils , eene Clyfteer ]H°. 52. zetten; om daar dooi-

de inwendige deelen der Darmen, te verwec-

ken; en den Etter derwaarts heen, te lokken.

Zoo de Etter alleen, of met den. Afgang, ge-

looft word ; moet men den Lyderen eene groote

meenigte van de Kruiderthee N°. 16. met Ho-
nich zoet gemaakt, te drinken geven; en daar

by driemaal ’s Daags , een Poeder N®. 1 8.

Soupen van Vleelbh, waarin Endivie, Sala-

de, Kervel, en andere diergelijke Gewaflen,

gekookt zyn, kan de Lyder eeien; dog deze

Soupen behcoren altoos doorgedaan te worden

,

op dat daar door
,
geenen vaften op dikken Af-

gang, in de Darmen gemaakt worde.
Met deze Hulpmiddelen en Leevenswys moet

znen volharden, tot dat in drie dagen, geene Et-

ter
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ter met den Afgang, meer bemerkt word: Daar

na kan de Lyder van langzaamerhand , wederk-

om op de voorgaande wyzen , leeveu.

VAN DE RAAS-KOORTS.
,

(^Phrenüis).

Als een Lyde-r, beRendigzot, dwaas en ver-

keerdelyk fpreekt, en tegelyk, eene gediuirige

aanhoudende hcete Koorts heeft, dan noemd
men dit, eene Raazende Koorts.

Op deeze word de Raas^Koorts van de

yihoofdigbeid onderfcheiden , welke dikwils by
ée hevige hitte der afgaande Koortfen , word
waargenomen, en met het afgaan der Koorts^

wederom ophoud,
De Voorbooden van zulk eene Ziekte zyn;

groote hitte, en onverdraaglyke pynen in ’t

Hoofd ; het Aangezicht en de Oogen , zyn rood

;

als men den Lyderen iets vreaagd, bekomt men
een verkeerd antwoord : Met hunne Handen
plukkên zy geduurig aan de BeddekJeeden, en
beweegen ze in de Lucht.

Deze Ziekte word doorgaans veroorzaakt^

door groote Zoomer-hitte , vooral , zoo de Krygs-

lieden met ontbloote Hoofden , in de beete Zon-
nefchyn, liggen te Slaapen ; insgelyks Jangdim-

rendc Siaapelooshcid ; hevige Toorn, het misn^

bruikvanW^m, Brandewyn , en andere dierge-

]yke Dranken kunnen ook oorzaak, van de Raas-

Koorts zyn.

De Pols is hard, de Ademhaaling groot en
langzaam.

Deze Ziekte is zeer gevaarlyk, en brengd de

Lyders dikwils in eenen korten tyd , om ’c iee-

VQiij want zy is een waarachtige ontfteking van
‘ de
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de Herzenvliezen ; ook zyn de Herzenen zom-
vvyl daar mede zelfs aangedaan.

Als de Lyder eene groene ftof Braakt , dik-

wils en onbehouwen , wild , fpuwd en beefd

;

als de Pis dun, waterig, en by na zonder kleur

is; als hy dikwils trekkingen heeft, en Van gee-

ne dorft , klaagd ; zoo ziet het ’er kwalyk met
hem uit.

Het is zeer goed voor de Lyders
, als zy ont-

lafting door Aambeijen bekomen, of, in af-

keerigheid vervallen, of fterk uit den Neus bloe-

den O.
’t Is ook zeer goed , als zy pyn op de Borfl.

of aan de onderfte Ledemaaten gevoelen. Zom-
wyl heeft ook een hevige Hoeft, verlichting

aangebragt.

Eene Aderlaating op den Voet, is hier ten

uitterften noodzaakelyk ; dog deze moet groot en

haaftig bloedende zyn. Zoo de Koorts en Hit-

te, niet nalaaten , moet het Aderlaateii her.

haald worden. Ook is het dienftig , na de eerfte

Ader-
%

O') Om deze reden gebieden Stahl, de Scarificat,

I^arium JEgyptiac : en Heister, Comp. -Medic, in' de
Raas -Koorts her Bloeden van den Neus üoor konll le ver-

wekken. Hier toe is eene SchrylpeUjOf ecnig ander unei-

nig kwetzend werktuig; voldoenend. Het was te wen-
fchen dat de goede pogingen der Natuur

,

door de Konß ^

meermalen gevolgd wierden; maar her fchynt, of deze
kleine Operatie by minbefchaafde Volkeren meer dan by

ons moet geoeffent worden. MEAoen Pringle, ra-

den in deze Ziekte zeer aan om 6 of 7 Bloedzuigers aan de
Slaapen van het Hoofd te zetten: Ook pryftde laatfie voor

een inwendig gebruik. Salpeter met Campber gemengd,
en zegd; dat de Campber niet verhit, nog den Maage af-

keerig is, als deze beiden in eene kleine maate, dog dik.

wils, gegeven worden. Op het Hoofd, beveeld hy Spaan-

fche-Vlieg Plaaflers te leggen, welke men ook tevens aan

de beenen zetten kan. De Heer Hahn en andere raden

nogthansaan om op het gefchooren hooft koud Water met
Sal Ammniac, Salpeter en zelf ys t.e leggen.
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Aderlating op den Voet, dezelve daar na in de

Hals-aderen te doen.

Men moet het Aderlaaten zoo dikwerf her-

haalen, tot dat de brandende Hitte, en Yl-

hoofdigheid ,
zeer vermindert zyn.

Zoo de Lyder niet ruften kan , moet hy alle

uur, een Theekopje vol, van N°. 54. warm
neemen,en van het afkookfel N°, 25. een groo-

te meenigte drinken.

’s Morgens en ’s Avonds , moet men den Ly.

deren eene Clyftëer, W. ii. zetten.

' Zoo de Aambeijen gezwollen zyn, dan moet
men daar aan Bloedzuigers zetten.

Het is ook van nut , dat men den Lyders het

Hair affcheerd, en de Mond^ dikwerf met warm
Water, gefpoeld word (*).

Op het Voorhoofd, legt men eenen vier dik-

ken Doek, die in half Azyn en Water (Oxycra-

tunï) door-nat is.

De Lucht diend koel te zyn , en de Lyder moet
dikwils in het Bedde, overeind zitten.

Het is ook zeer dienftig als men de Lyders >

tweemaal ’s daags, uit het Bedde, in eenen Stoel

zet, en een warm Voetbad doed gebruiken,

’s Avonds na het Voetbad, moet men op, of,

onder de Planten der Voeten, eene aantrekken-

de Pap (^Epispafiicum) , N°. 55. leggen , en ’s Mor-
gens wederom wegnemen.

Gediiurende de Ziekte, moet men aan de Ly-
ders

O) Pringle zegd
;
de Raas« Koorts word dikwils uit

gebrek van eene behooiiyke warmte en doorwaasfeming
der ledemaaten , veroorzaakt of vermeerderd. Des we-
gens wil by, dat, zoo ras een Soldaat met Koortfige

toevallen in het Hospitaal komt, men aanftonds zyne
handen, voeten, ja! zyn geheele lichaam mei warmen
Azyn en Water wasfchen zal. Niets is’er, zegd hy, dat

de doorwaaffcming zoo wel, dan dit, bevorderd.



7« Van de Raas ^Koorts.

ders niet veel teeeten geven. Garft- en Haver-
Soupen 5 genoegzaam.

Als op deze of diergelyke Middelen
, de

Koorts zeer verminderd, de Yihoofdigheid na-
gelaaten heeft, en de Lyder dan nog niet Slaa-

pen kan, zoo geeft men hem ’s Avonds de
Amandel Melk, N°. j/. met anderhalf once
witten Slaapbollen Syroop (Syrupus Papaveris
Alhi).

Zoo lang de Ziekte nog hevig , of, niet ver-

minderd is, moet men geen Slaapverwekkende
Geneesmiddelen, geven.

In het begin dezer gevaarlyke Ziekte, moet
mén alle vermogende Hulpmiddelen

, kloekmoe-
dig, en in groote rneenigte , aanwenden. Zoo,
echter de Hitte weinig, en de Yihoofdigheid

minder is; dan is het Aderlaaten en Clyftee-

ren , niet meer nodig. De Lyder moet dan al-

leen, den Drank N°. 25. gebruiken: Ook kan
men hem wat meer te eeten toelaten. Want
zomwylen gebeurt het, dat de Lyder op het eind

der Ziekte, nog eenigzints raaskald, dog dit be-

duid niets , en vergaat van langzaamerhand

;

vooral, zoo de L^^der zoo veel kracht heeft,

dat hy dikwils op den dag, buiten het Bedde,
en overeind, zitten kan.

VAN HET NEUS-BLOEDEN.
( Hcemorrhagia Narimri),

Dewyl het Bloeden, uit de Neus, dikwerf,

in heete Ziekten, voorkomt, altoos eene ver-

lichting veroorzaakt, en ook zomwyl de gezond-

heid volkomen herfteld ; zoo kan men lichtelyk

begrypen, dat dit, als dan, niet verhinderd

moet worden.
Het
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Het gebeurd echter zomwylen 5 zoo wel by
Zieken, als Gezonden, dat, dooreen overma-

tig Neus - Bloeden , het gebeele Lichaam word
uitgepuc ;

de Lyder in bezwyming valt
;

ja !

êindelyk ook zelfs in doodsgevaar geraakt.

In dezen toelland, moet men het Neus-Bloe-

den ftillen.

Op dat men echter weete
, wanneer dit gedaan

moet worden , zoo heeft men de volgende zaa-

ken , waar te neenien.

Zoo lang de Pols nog reedelyk vol is , hét Lic-

haam eene evenreedige warmte , tot in de uit-

wendige deelen , behoud , en de Lippen met het

Aangezicht nog rood zyn ; heeft men geen ge-

vaar te vreezen, fchoon ook reeds veel Bloed

verloren is.

Zoo echter de Pols zwak, en het Aangezicht

en de Lippen , beginnen bleek te worden ; dan

moet men het Bloeden flillen : Dit nu kan ge-

fchieden als men de Armen, Beenen en Dyen,
met banden (Fascüs') omwind: Want aldus wor-

den de Aderen toegedrukt ; en gemaakt dat ’er

minder Bloed, na het Hart loopt. Na dat het

Bloeden, aldus geftild is, moet men de banden,

niet te gclyk; maar een vierde van een Uur na

elkander, losmaaken en wegneemen.
Zoo echter op deze wys, het Bloeden niet

geftild word, of, dat het, na het wegneemen
der banden, wederom begind, dan moet men
de volgende Middelen gebruiken

:

Men maakt een lange wiek van Linne draa-

den, die men in het zaamencrekkend Waater
N^ 56. nat maakt, en deze lleekt men in het

bloedend Neusgat. Békwaamer kan dit gedaan
worden , als men eene Scbryf Pen , met Plukzel

,

of ontraafelde Linne-draaden, omwind, dezel- ^

ve met het Waater, N^ 5<5. nat maakt, en daar-

na
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na in den Neus- fteekt. In het begin, moet men
de Schryf-pen iynrechc,in en na de Keel, eenen
halven duim ver, opfchuiven; na dat men zoo
verre gekomen is, ligt men het eind der Pen-
ne een weinig op, en brengtze zoo hoog, of

diep, in de Neus, als zonder belediging, ge-

fchiedenkan; daar na drukt m.en de Openingen
van den Neus toe, en trekt de Pen te rug , wan-
neer het ontraafFelde Lynwaad te rug blyft, het

geen men daar in, één of twee dagen, laat zit-

ten, tot dat het van zig zelfvan daar weder uit-

komt.
Wyl echter deEiken-Schwam ,die de gedaante

van een Paardevoet heeft
,
QAgaricus Pedis Equini

Figura') dikwils en zeer gelukkig het Bloeden

jflild, zoo kan men het Poeder N°. 57. door eene

holle Pen, in de Neus blaazen

VAN

Ik heb een hevig en har<.inekkig Neus Bloeden

,

nooit beier kunnen ftiücn, dan, met één of tweemaal in

het bloedend Neusgat, zuivere Alcohol Vini le fpuiten ;

indien het daar na niet oogenblikkelyk ophoud, dan maak
ik een lange, dikke, zagte Wiek daar in nar, en fteekde-

zelve zeer diep in het bloedend Neusgat
; en het is my daar

mede altoos gelukt; zelf, na het trekken van vry groote

Folypi. Een lang rond en dik Oiik Agarkus in den Neus
geftooken ,

fchynr wel zoo zeker als het Poeder te werken ;

ja een Puk fyne Spons alleen, of in Water nat gemaakt,
meteen touwtje om wonden en gedroogd, is, regens de mee-
fte Bloedftortingen, immers zoo hoog als de thans beruchte

Agarkus^ te achten , en by de Nederianders daar toe zedert

veele Jaaren,met veel voordeel, gebruikt. Ziet zelfonzen
ScHRYVER in zyne Comment, §. 490. No. 2 ; maar voor-

al myn Aajïhangfel agter het door my vertaalde Werkje
van de Heer C* Guattani over de gezwellen der flag-

adren, alwaar het gebruik der fyne fpons by gekwetPe
Bag-aderen nevens eene bezwptcling van het geheele
deel, zeer gepree^en , en doot voorbeelden beweezen
word.
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VAN DE GEDUURIGE AAN-
HOUDENDE KOORTS.

QFebris Cóntinüa').

Het word eene geduiirige Koorts genaamd,
welke van het begin eener Ziekte, tot aan der-

Welver einde, zonder ophouden, volhard.

De voornaamfte oorzaaken dezer Ziekte zyn:

Al te groote beweegingen en afmatting ; vooral j

zoo dit by heet eti warm Weer gefchied. Het
ineeft echter öntftaat deze Ziekte en Koorts i

wanneer de Soldaaten grooten dorft moeten ly-

den, of te veel geellryke Dranken, drinken.

Want, daar doorgaan de vloeibaäre en dunne
deelen des Bloeds, verlooren; het overige Bloed
word dikker en fcherper, en aldus kan dit zeer

zwaare Ziektens en meerendeels met ontftekin-

gen , verporzaaken ; nadien deze gefleldheid

des Bloeds*, reeds tot ontfteking zeer geneigd is.

Zoo zulk eene Koorts , aan eenig deel van het

Lichaam, eene ontfteking veroorzaakt, verkrygt

deze Ziekte van ’t ontfloke deel , haaren naam':

Aldus rioemd men- het eene ontfteking van het

Ribbenvlies, ontfteking der Longen, der Her-
zenen , der Keel , der Darmen enz. By welke
Ziektens dikwerf , voor de plaatzelyke ontiléking ,

eenegeduurige Koorts word waargenomen; en
v/elke altoos tot het einde der Ziekte, volhard.

Als echter uit voorgemelde oorzaaken, zulk

eene Koorts voortkomt , dog zonder éen bepaal-

de ontlleking van eenig deel, dan noemd men
dit, zonder ander byvoegfel, eene geduurige of
aanhoudende Koorts.

Men kend deze Koorts, uit de voorafgegaa-

ne oorzaaken ; vooral , zoo de Lyder in zynen
beften ouderdom jen van eene heete en volbloe-

F di-
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dige gefleldheid is. De Pols bevind men ras ,

en hard QDurus)

;

de Hitte is zoo groot
, datze

de Vingers, waar mede men den Pols voeld^
als brand; de Pis is rood, dik entroubel; cfe

Tong droog; de Dorfl: onverdraaglyk ; de Ly-
der klaagd over Hooftpynen ; en heeft eene be-

zwaaidyke Ademhaaling.

Zulk eene Ziekte is altyd gevaarlyk, en hoe
heviger en erger de toevallen zyn, des te boo-
zer is ook de Ziekte.

Het is noodzaakelyk , aanflonds in het begin
dezer Ziekte , Ader te laaten , en het zelve zoo
dikwerf te herhaalen, tot dat de groote Hitte

verminderd , en de Tong vogtig begind te worden*
Gekookt Garllen-Waater, diend voor eenen

algemeenen Drank, by ieder Pond daar van,
kan men een Once Azyn Honich (^Oxymel') N°*
31. mengen* Alle twee Uuren, geeft men den
Lyders , een Theekop vol van N°. 54. tweemaal

’s daags zet men dezelve een Clyfteer , N°. 1 1. (*}*

Aldus volhard men, tot dat de Lyder beter

word, ’t welk men weet, als de Hitte vermin-

derd, de Pols niet meer zoo vaardig gaat, de
Dorft minder, en de Mond .en Tong vogtiger

word , de Pis niet meer zoo rood is , en een zet-

ièl maakt.

De

() In alle Ziektens met ontßeking, daar men de Lyders

met geene Purgeermiddelen nog herhaalde Aderlatingen

durft afmatten, maar hnnre krachten, ter voltooijing van

de fcheiding der Ziekte , bewaaren moet, doen de Clyftee- *

ren eenen voortreffeiyken dienfl:. De Ingewanden wordert

daar door niet alleen Verkoeld en Verfrifi:, maar ook de
Ziekte raaakende Stof, derwaarts gelokt, en uit het Lic-

haam gevoerd »zonder dat de Zieke zelf ’er door verzvvakt

word : Hierom kan men haar gebruik , in diergelyke Ziek-

ten , niet genoeg aanraaden. Enkele Wye van .Melk, of

Waater met wat Honich en Salpeter gemengd, zyn vol-

doenend.
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De Levensvvj^s moec dezelve zyn , welke in de

ontfcking van heC Ribbenvlies of Zydewée, is

aanbevolen.

Als de Ziekte verminderd, is bet genoeg, zoo
de Zieke Hechts het Afkookzel ,N®. 25. naarftig

drinkt: Men kan hem van langzaamerhand ook
iets meer te eeten geeven, tot dat hy geheel

herfteld is
^ .

Hier by, moet men nog aanmerken, dat ’er

nog eene andere zoort van Geduiirige Koorts is, in

welke het Bloed derLyderen, niet dik, nog tot

ontfleking is geneigd, maar, veel eer, door de
verrotting, ontbonden en dun gemaakt; Zulk
eene Koorts , is veel arger en gevaarlyker dan
de eerile; zy is ook dikwils aanfteekende en
befmettelyk.

De voornaame Hoofd-oorzaakeri dezer Ziek-

te zyn : *Als het Kiygs leger by warme Zoomer-
ty-

(*) Deze Geduurige Koorts welke met pntftekinge
vergezeld is (Febris Continua ivflammatoria)

,

duurd zom-
wyien tot den 7ds,9de, maar meermaalen tot den ï4deof
2ifte dag, of langer; en deze dagen noemd men Ziekte-
Scheidende {Dies Critici) ,\n tegenftelling van den 4de, pde,
II de, of 17de dag, welke oordeel of aanwys dagen (DiVi

Judicatorii) worden genaamd. Aldus wil men , wanneer
op den 7de, pde, i4do,of 21 ft- dag zig eene Crifis zal op
doen , dat dit den 4de

,
6de., 1 jde , ofden 17de dag door een

zigtbaar teeken, verandering of ontlading in de Pis, in

het zweet of in den Afgang enz. zal kenbaar worden ; Ook
is de dag, en vooral de nagt, voor de Ziekte-Scheidende,
doorgaans zeer fcharp en benaauwt ; hierom word den 6de,
gfte, 13de, of 20^e dag, om dat op den volgenden zomwy-
len eene Crifis komt, dies Tyranniciis of Indkatorius ge-
naamd.

Aldus is het nodig dat men in deze gevaarlyke Koorts
op de gemelde dagen en teekenen naauwkeurig achtflaa;

maar in de geduurig aanhoudende Rot* Koorts (Feftfü Con-

tinm Purida), welke onze Scbryver hierop laat volgen,
kan men op de Criti^ue dagen en teekenen geenen vallen

Raat maaken,

F 2
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tyden, op eenen Moerasfigen grond, word neêr-

geflagen; want aldaar is de Lucht met vuile

Dampen opgevuld
; allermeefl echter neemd men

deze Ziekte waar, wanneer veele menfehen in

eene bekrompe plaats
, alwaar de Lucht niet ge-

noeg vernieuwd kan worden, te zaamen moe-
ten woonen. Op deScheepen van Oorloge is deze

Jiooits niet zeldzaam (f).
Nog fchaadelyker is het

,

als in bekrompe
Ziekenhuizen, veele Zieken en Gewonden, by
één liggen ; eri men de Lucht niet genoeg kan
veranderen. Want, door de uitwaafleming der

Zieken , door den flank van de Afgang , en
door de verrotting der Koud^vuurige deelen,

word de Lucht, welke men alle oogenblik moet
inademen, befmet; en daar van ontfhat eene
zeer kwaade en waare Rot Koorts , welke kort daar-

na befmettelyk en aanfteekende word
Dee-

(t) Dat deeze Ziekte op de Schepen van Oorlog niet zeld-

zaam is f heeft de Heer A- Schlapprizi, die eenige

Jaaren op de Weft- Indien , als Heel meeftergevaaren heeft,

nadrukkelyk beweezen; wyl liy naanwkeurig heeft waar-
genomen, dat op XII. graden Noorder breette, alwaar de
Ziekte doorgaans begon, de Tbermomêter van Prins,
eene hitte van 8o tot 84 graden ’s daags, en 70101 72
^s nagis, aanwees; lerwyl de vogtigheid der Lucht op de
Notiomêter, meefl: al op 112 graden Haan bleef. Nu is

het bekend, dat ’er niets de Verrotting meer bevorderd,

dan IVarmte, Vogtigheid, en vooral eene fi'ilflaande Lucht
;

en deze zyn het, die niet alleen onze Vögten, maar ook
zelf de vafte levende deelen doen bederven , en eene ouaar«

Rot-Koorts vóórtbrengen.^

Om dat de meede be^dorve Stof, die de Lyders door

het braken en afgaan loozen, van eene bruine zwarte on-

bloedige kleur is; noemen de Inwoonders van Weil- In-

dien, en te Curacao, deze Ziekte de geele, groene of

Chocolaat Ziekte

,

welke aldaar en elders veele Europe-
?nen het leven koft.

(*) Hier van hebben wy in den voorgaanden Oorlog in

onze Verbandhuizen , dikwils de droevige ondervinding

gehad, en gezien, in frilfche fterke Menfehen ,diezwaar
gö-
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Deze Koorts pleeg zomwylen de Hospitaal^

Ziekenden Gevangenhuis - Koorts ^ genaamd te

worden: Zy heefe haare eigen toevallen, welke

naauwkeurig befchreven 'moeten worden , op dat

men d&ze boosaartige Ziekte, wel leerd kennen.

Zy begind met huivering en grilling; en daar

op volgd eene vliegende Hitte; aanftonds ko-

men de grillingen wederom, en eindelyk de
Hitte: Aldus verwiffelen Koude en Hitte, dik-

wils met elkander; de Eetenslufl is weg; de

Slaap onruffcig en niet verkwikkende. Aan het

Voorhoofd gevoeld de Lyder eene Stompe, en
het Hoofd zwaarinaakende pyn. De Pols is by-

nd den gezonden gelyk. De Huid is zelden

droog, maar heeft meerendeels haare gewoon-
J3^ke zagte vogtigheid. Zulk een Lyder gaat nog
eenige daagen heen, is niet bedleegerig, dog
^vvak, en onbekwaam om zyn gewoone dingen

te doen. De Tong is bjma altoos zagt, vogtig,,

en met een Geel-groene korfl, overdekt. De
'Lydev is teffens ftomp , flaapt zelden, en het

fchynt, als of hy met diepzinnige gedachten be-

zig-

gewond, of wier Leedemaaten afgezet, en reeds half of
byna geheel geneezen waaren; deze kreegen door de be-
fmetting zoodanig eene ontbinding , verdunning en verrot-

ting in het Bloed; dat het door hunne wonden of afgezet-
te Stompen en Windzelen , als doorzweetende kwam uitte-

lekken. En fchoon de meefie daarvan flierven
, zoo. heb

ik nogthans gezien, dat de Cortex periivianus inwendig ,qïi

de Spiritus Terebintbina uitwendig, daar tegen de aller-

krachtigfte Middelen waren. Ik fpreek nu niet van de
gezonde Oppaflers der Zieken, die dag en nagt by hen
moeten doorbrengen

;
nog van de Genees- en Heelmee-

fters, die ’er Hechts eenige uuren ’s daags moeten byzyn,;

•want het is al te zeer bekend, dat deze zeer dikwils

van dezelve kwaad-aartige Koorts worden aangedaan , en
llerven Pringle zegt daarom te re recht, dat de Hos^
pitalen zomwyl^ veel eer plaatzen zyn om Ziek , dan herßelii

:Jte worden.

F 3
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z\g is. Als de Ziekte flimmer word , beginnen

de Handen te beven, het gehoor is zwaar, de
Stem zwak en afgebrooken : De Pols zinkt als

weg, en daarom verzoekt de Lyder hartfler-

kende Middelen , en Wyn. ’s Nagts , worden
alle toevallen nog veel arger: Eindelyk vertoo-

iien zig kwaadaartige Vlekken (^Petechice) welke
geene regelmatige gedaante hebben, nog ook
geenen zekeren bepaalden dag* der Zieken , waar
op zy voortkomen; maar vertoonen haar veel

eer op onderfcheide tyden (*).

Als de krachten op eenmaal weg gaan
; als het

Gezicht verminderd , als de Lyder beftendig op
den

(*) Deze Vlekken, zegd de ervaareP ringle, zyn
rimmer boven de huid verheven, waar door zy van de
Vlekken, welke by andere Ziekten voorkomen, kun-
nen onderfcheiden worden. Zy zyn klein, dog doorgaans
vcrfcheiden. Zomwylen echter zoo zaamenlopende, dat,

op eenen kleinen afftand, de huid flechts algemeen iets

rooder fchynt. By eene aandachtige befchouwing daar
van, kan men echter derzelver tuifchenruimte duidelyk
genoeg zien. Zy zyn dikwerf zoo weinig zichtbaar, dat

men haar, zonder eene nette opmerking, lichtelyk over’c

hoofd zoude zien. Zy komen het meefl op de Borfl: en
Rug; minder op de Beenen en Armen, en nimmer, zegd
hy, haar in ’t Aangezicht gezien te hebben. Het geen
mogelyk, nevens haare bleeke kleur, de oorzaak is, dat

de Ouden, haar niet wel hebben opgemerkt. Nooit zyn
zy van eene Ziekte- Scheidende (Critica) aart. Zy ver-

fcbynen op den 4, 5, en dikwils eerft op den 14 dag;
ja! zomwyl komen zy niet eer, dan, na de Dood, |e

voorfchyn; waar op de Lyken aanflonds geweldig ftin-

ken. Pringls, is over deze Ziekte zeer breet, dog
by uitßek naauvvkeurig: Zelfheeft by de Lyken, van

deze kwaad- aartige Ziekte geQorven,geöpent, om de zit-

plaats ’er van te können nafpeuren. By eenige vond hy
aanmerkelyke Verzweringen in de grooie of kleine Her-
zenen, fchoon de Lyders kort voor de dood, nog by
hun Verftand waren geweefl:. Bv andere waren de Le-
ver of Darmen, ontftoken, of Koud-vuurig geworden.
Al het welk uit de befchryving der tekenen en toéval*

len , lichtelyk is aftenemen.

9
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den Rug ligt, de Kniën in de hoogte getrokken

,

en dikwils begeerd op te ftaan ; als eene zwarte

Spruw (^AphthcB Nigree)
,
zwarte Peflachtige vlek-

ken , en zwart -blaauw- achtige ftreepen, zich

hier en daar, aan het Lichaam vertoonen; als

de Lyder daar by veel loodkleurigen en zwarten

Afgang van zich geeft, en daar door nog te

meer verzwakt word; dan heeft men niets goeds

te hoopen
Doofheid (^Siirditas) ^ is in deze Ziekte altoos

geen heel kwaad teeken: Ja! men ondervind

dikwils , dat de. herflelde , Hardhoorende zyn , en
eene Verzwering in den Gehoorweg hebben.

Zoo de Afgang Gal-achtig, de Pis^dik, en de
Tönge vogtig is

; heeft de Lyder goede teeke-

nen ; vooral zoo daar by de krachten niet zeer

verminderen. •

Talryke roode, of ook witte Vlekken, en een
wei verheve uitflag, beduiden niets kwaads;
voornamelyk., als de Lyder, te gelyk, eene
goede Uitrachgeling, en de Pis een dik grond-

zet-

(*) Byna in alle natte Najaaren heerfcht dezeZiekte min of
meer, doch het meeil heb ik ze in den Winter van het Jaar

Ï745. en 1746. in Engeland, zoo onder de Engelfche als

Nederlandfche Krygs-Volkeren,, gezien; en daar by tef-

fens waargenomen, dat demeede Zieken, door de druk-
king van het liggen, verftervingen op het Heiligbeen, de
Heupen , de Schouderbladen

, ja ! zelfs achter aan de Hie-
len kregen; ’t welk de groote kwaadaartigheid dier Ziek-
te, en de kleine of verminderde Levensbeweging, nog te

meer aanwyll. De Engelfcbe zyn in deze Ziekte zeer

op de been met meenigvuldige groote Spaanfchevlieg-

Plaafters, zoo op de armen, als Beenen te zetten; en
zomwyl heb ik geziert, dat de opengetrokke plaatzen

zoo fterk en langduurig Etterden , dat het naauwlyks be-
dwongen konde worden. Ik ‘heb daar van in my zel-

ven , de pynlyke Ondervinding gehad. Leeren alle deze
Verfchynzelen niet, hoe noodig het is , dat men in deze
kiekte, vroegtydig en rechtfehapen, den Peruvm’-

nus gQve?
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^setfel heeft; Ja! wanneer zig daar by teffenseen

^agt en verlichtend Zweet, of, aan de Oorklie*^

ren een Gezwel, of in de Keel witte Zweertjes

,

of Puiftjes, vertoonen ; dan kan men goede hoop
hebben.

^ Nadien de voorafgegane Oorzaken, en detoe^

vallen dezer Ziekte, genoegzaam aantoonen,dat:

het geheele Bloed , in een bederf verkeerd , en
de krachten weggaan ; zoo durft men geenzins

Aderlaten , uitgezonderd by volbloedigen , en
aldaar zal eene Aderlating, genoeg zyn; want,

men heeft waargenomen, dat dikwils op eene

fterke Aderlating , Oogenblikkelyk de krachten

benomen zjm, en eene Ylhoofdigheid verooi>

- zaakt is.

In deze Ziekte , is het ten uitterfleh noodza?

kelyk, dat men dikwerf de lucht verändere en
verfriffe.

Wanneer de Lyder Braak-achtig is, en voor
^ de Maag-kuil , eene zwaarte en benaauvvdheid

heeft; als de Tong met eene Geehgroene korft

overtogen is ; dan geeft men hem een Poeder
N°. 27. Aanftonds op het eerfte Braken moethy
Laaiiw-Water Drinken, en dit zoo dikwils doen ,

tot dat hy niet meer Braakt; zoo als in de Af-
gaande Koortfen

,
gezegd is (*).

Op
(*) Baglivu«!, Heister, Wag-ver en andere,

meenen
^
dat het eerfte begin van deze Ziekte doorgaans in

de Maa^ en Darmen is, welkers bederve Stof vervolgens

aan het iJloed en de Zenuwen, word overgebragt. Om
deze reden noemen die Heeren deze Ziekte Maag-en
Darm- Koortfen, en raaden ftoutmoedig aan, om in het

eerfte begin der Ziekte , aanftonds Braakmiddelen te geven

,

en wel in kleine mate, doch dikwils. Hier door word de
grootfte kwaadaartigheid der Ziekte bedwongen en in eene
ligtere veranderd , want, als de kwaad aartige Stof te vroeg
door Zweetmiddelen na buiten gedreven word, dan vol-

gen , naar de aanmerking van B a g L i v’ en S y o e nh a Ki

,

dikwils ontftekingen van de Hersfenvliezen, Long enz.
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Op even die zelve'n Dag, als de Lyder het

Braakpoeder genomen heeft, moet hy ook ’sA-

Yonds het Slikbrokje (Bolus^ 58. nemen, en

zes oneen van de Wye , ]N°. 59. daar op drin-

ken. Als men de Wye in geen genoegzame mee-
nigte bekomen kan, dan kan men in derzelvêr

plaats het Afkookfel, N°. 25. gebruiken, men
moet echter vooraf, onder ieder Pond van dit

Afkookfel, twee Óneen Wyn, en een halve

One

De Geleerde de H a e n , in zyne Ratio Medendi, zegd

;

dat zoo ras in deeze Koorts eenige kwaad aartigheid voor,

in, of na de uiikomfl: der Vlekken, zich vertoond, jal

zelf in ’t begin der Ziekten, de Cort. Peruviamtsa'dniïonds

niet een gelukkig gevolg, gegeven is. Met dit Middel
rechtfehapen gebruikt, heeft hy Wonderen gedaan. Dit

zelve getuigd ook Pringle, met meer dan veertig ge-

vallen. Noch onlangs , pleegde de Heer D r. G u l j e met
den Hoog- Geleerden Hr. J. Bon raad, en klaagde, dat

hem aan eene kvvaadaartige Koorts met üitDag, reeds

verfcheide Lyders , geflorven waren. Laatflgemelde Heer
rade daar op aan, van aanilonds den Cort. PeruvianuSf

ten minden toftwee of drie Drachmen dagelyks in Poederlte

doen gebruiken i en had kort daar op het genoegen te

vernemen , dat zes anderen daar door fpoedig herlleld

waren, [a! by te ruggekeerde of ingeflage Vlekken, is

de Cortex als ook een maatig gebruik van wyn

,

een prompt
Middel , om dezelve wederom te doen hervoort koomen.
Dog behalven of nevens de Cort, Penivéanus pryd de

Breilaiiwfche Geneesheer Hahn, in deeze Ziekte zeer

aan het dikwerf wasfehen van het geheele Lichaam met
Sponfen , die in koud waater genat zyn , waar van hy,
zegd, de heilzaame uitwerking in zyn eigen Lichaam op
eene aangename wyze te hebben waargenomen ; Ook be-

kleed Hy dit met reden. J6ta natur: Curios: vol. X.
Deze Ziekte is van eenen Heet-of Koudvuurigen Aart,

en desweegens fchynt ook de Corex niet alleen omze te ge-

neezen,maar ook omze voor te komen,of het weder inftorten
^ te verhoeden, het allerbefte Middel te zyn.

De voortrelfelyke Nymeegfcbe Arts , de Hr. M. |. d e

Man, heeft, om dat deeze ziekte thans meer dan wel
voorheen heerfcht, daarover eene uitvoerige Verhandeling
uitgégeven*, welke verdiend van ieder geleezep te wot^
0en.
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One Azyn-Honicb, N°. 31. doen. Voorgemel-
de Wye of Afkookfel mee Wyn , kunnen de Ly-
ders naar genoegen drinken.

Zulke Dranken, zyn'in diergelyken toeftand,

den Zieken zeer aangenaam , en tegen de Ziekte

zelf, ook zeer dienftig.

Alle zes Uuren moet de Lyder, een Poeder,
N°. 60. nemen , en zes Oneen Wye N°. 59. of
van het Afkookfel, N°. 25. met Wyn gemengd,
daar op drinken.

Als de krachten van den Lyder afnemen , de
kwaad beduidende Vlekken weg gaan , of de

Uitflag begind in te flaan;dan volgddikwilseene
zeer groote Benaauwdheid , Stuipen, en daarna
de Dood. By zulke toevallen moet men alle

Uuren, aan de Lyders een Lepel vol van N°. 61.

geven, en hun altoos daar bovenop, drie On-
een Wye, met Wyn, N°. 59. of het Afkookfel

met Wyn , N®. 25. doen drinken. Hier mede
moet men zoo lang voortvaren , tot dat eene Ver-

mindering befpeurd word , de kwaad aartige Vlek-

ken 5 wederom uitkomen ; en de Uitflag zich ver-

heft : Daarna geeft men alle vier Uur van dit Mid-
del flechts eenen Lepel vol. Een zagt 5 en door

het geheele Lichaam, voortkomend Zweet, ’t

welk hier op pleeg te volgen, is, zeer dienftig.

Indien, geduurende de Ziekte, de Buik ver-

ftopt is , dan moet men den Zieken een Clyfteer

52. zetten.

Zoo ras, als zulke Zieken beter worden, moet
men hen uit het Ziekenhuis doen, op datze eene

verfche Lucht bekomen , anders vallen zy zeer

licht wederom in de voorgaande Ziekte, en Ster-

ven O).
VAN

O Ten dezen opzigte zegddeHr. Pringle te recht,

4at deze Ziekte erger dan de Pefl is. Want, zoo iemand deze

iaaifte eenmaal heeft doorgeftaan , zyn ’er M'eiiiige voor-

bed-
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VAN DE SCHEURBUIK.
(^Schorhutus,')

Deze Ziekte is niet zeldzaam en tevens hard-

nekkig. Men neemdze het meeft waar in Bele-

gerde Steden, of ook als de Krygsvolkeren in

Ongezonde en Moerasßge Plaatzen , moeten
overwinteren.

Deze Ziekte begind met eene ongewoone
traagheid en zwakheid, van het geheele Lic-

haam; als de Lyders van den Slaap ontwaken,
bevinden zy alle hunne Ledematen afgemat , en

als geflagen.

Wanneer de Ziekte meer toeneemd, bekomt
de Lyder eene moeijelyke Ademhaling; de Be-

nen en Voeten zwellen; zomwyl is in ’t begin

het Aangezicht bleek , daar na word het bruin

;

aan het Lichaam komen Vlekken van onderfchei-

de kleuren ; uit den Mond komt eene kwade reuk

,

de Tanden worden los , het Tandvleefch zweld>

(leekt 5 is pynlyk, en op een zagt aanraken geeft

het Bloed van zich ; ook gevoeld de Lyder over
het geheele Lichaam , dan in het een , dan we-

derom in een ander deel, groote pynen.

Ein-
beelden, dat hy voor de tweede reis door dezelve Peir,

wederom word aangetafi: : Het tegendeel gebeurd zeer dik-

wüs van deze kwaadaartige Koorts , vooral, zoo de nieuw
herftelde Lyders in dezelve plaats, zich blyven ophouden.

Ja ! P R I N G L E , meld nog een veel merkwaardiger Gebeur-
tenis wegens de kwaadaartige en doodelykc befmettingdezer

Ziekte, welke ik, met korte w'oorden , Verhaalen moet.
Als in het Jaar 1742, het Engelfch Hospitaal van

heim in Duitfchla'nd , daar deze Hospitaal-Koorts, byzon-
der geheerfcht hadde, met eenige Schepen langs de Ri-

vieren , na Flaanderen gevoerd wierd ;
ftierven de meeUe

Zieken ondeVwege : Maar eindelyk te Gent komende, gaf

men aan 23 Burgerluiden, eene menigte Tenten (welke
met de Schepen waren afgekomen) om dezelve te herma-
ken Deze 23 Menfchen , vielen alle, zeer fchielyk in dezel-

ve kwaadaartige Koorts, en daar van vei*Iooren 1 7, het leven.
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Eindelyk, als de Ziekte nog Tlimmer word,
verrot het Tandvleefch, en ftinkt affchiiweiyk;

de Tanden worden Geel , Zwart en opgegeten

;

daarop volgen dikwils Bloedllortingen
; ook ko-

men boosaartige Zweeren , voornamelyk aan de
Beenen; de Lyder klaagd over fleken en fcheii-

ten in het geheele Lichaam; ’s Nachts worden
de pynen heviger; eindelyk bemerkt men over-

al Zwarte en Blaauwe plekken.

Als de Ziekte zoo verre gekomen is
,

gaat het

met den Lyder van Uur tot Uur , erger. Hier
komen by, onderfcheide Koortfige overvallen,

welke het geheele Lichaam bederven. Doorbet
Braken, Afgang, of ook door den Neus, vol-

gen dikwerf doodelyk Bloedflortingen
; de Inge-

wanden vergaan; de Lyder vervald in flaauwten,

en fterft fchielyk.

De voornaamfte! Oorzaken, zoo wel in het

Leger, als in de Bezettingen des Winters, zyn;
als de Soldaten in Moerasfige en natte Plaaczen

flaan, alwaar eene ichadelyke üitwafeming is;

als dezelve geene beweeging hebben, en aanSpj^s

van Groentens, gjebrek lyden; als zy een ilil-

llaand en bedorven Water Drinken
;
gerookt en

gezouten Vleefch en Vifch , of Oude fcherpe

Kaas , Eeten moeten ; zoo ook , als zy lage en

vogtige Wooningen beflaan, alwaar de Wind
niet naar genoegen kan doorwaaijen.

Groote droefheid en vreeze, kunnen deze

Ziekte insgelyks in een anders gezond Menfch,
verwekken; of, zoo ze reeds in het Lichaam
plaatsheeft, zeer ras vermeerderen. Uit deze

oorzaak , en wegens eene kwade Levensw3"s in

Belegerde Plaatzcn
,
gaan dikwils zeer veele Sol-

daten verloeren.

De waarnemingen hebben geleerd, dat in deze

Ziekte het Bloed altoos dik en fcherp is. De
•

' Scherp-.
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Scherpte in de Leger Scheurbuik is altoos van
eenen Verrottende aart (^Acrimonia Putnda

Dierhalven moet men in de genezing dezer

Ziekte altoos de dikte van het Bloed en Vögten
trachten te verdunnen ; en , zoo eenig bederf

reeds tegenswoordig is , bet zelve verbeteren.

Alle oorzaaken tot deze Ziekte moet men ge-

heel zoeken te vermyden , doch zoo dit niet ge-

fchieden kan , ten liiinflen , zoo veel mogelyk is

,

verbeteren ; en de Soldaten zoo bellieren , datze

niet zo dikwils in dezelve vervallen.

Tot dit einde en oogmerk, brengt zeer veel

by, als men het ongezonde Water zoekt heil-

zaam te maken. Twee Oneen Azyn, met zoo
veel Brandewyn, in eene Kan Waters gemengd,
maakt het voor de Soldaten (of Matroozen') ge-

zond en aangenaam. .

Als men geenen Azyn en Brandewyn naar ge-

noe-

(*) De Hr. Lr NU in zyne treatife on tbs Scurvy, en de
Hr. Pringle in zyne effays on tbs putrefa&iouf ftellen

met onzen geleerden Schry ver maar één foort, en voorname
hooft-oorzaak tot de Scheurbuik, dat is, eerft eene taay-

heid en verdikking en daar op volgende verdunning, ont-

binding en Verrotting in het bloed , welk laatfte als een
gevolg van het eerfte moet worden aangemerkt, en hoe
zeer ook dit kwaad in trappen verfchild, zoo is de eer-

de oorzaak daar van, doch altoos dezelve: aldus ontken-
nen deze Heeren de loogzoutige {akalica) en zuure
{Add(e) oorzaken , en noemen het eene verderf maar een
gevolg van het andere, dat nochtans in de behandeling

met onderfcheid moet worden. in acht genomen, zoo als

onze Hr. Schryver zeer wel aanmerkt. Kort-om , deze
Heeren hebben met genoegzame proeven bewezen , dat
de eerde algemeene oorzaak van de Scheurbuik, in eene
Verrottende feberpts bedaat. Nooit heb ik deze ziekte

zoo arg, als onder onze Franfche Krygsvangenen gezien;
waar van het verdriet, de Hegte kod, en naauwe gevan-
kenis, oorzaak waren ;

doch zoo ras zy uit het laatde in

het Hospitaal, met vriendelykheid
,
goede Soupen en

Wyn, verkwikt wierden; volgde de herdellirig ook door-

gaans vry fpoedig.
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noegen heeft, dan kan men een ftuk Kalmm
wortel (Calamus Aromaticus') in het Water leggen.

Deze Wortel is zeer licht te vinden , en groeid
gevvoonlyk in eene groote meenigte op Moeras-
fige vogtige plaatzen , alwaar ook de Scheurbuik,
het allermeefl heerf^ht.

Sterke Laxeer-en Braakmiddelen, als ook het
Aderlaten , helpen in deze Ziekte niets.

Wyl echter door eene kwade Levenswys , zeer
dikvvils de Scheurbuik veroorzaakt word^zoo kan
het daarom dienllig z}^ , dat de verzamelde on-
reinigheden , uit de Maag en Darmen

, worden
uitgedreven. Dit kan door zagte, en dikwerf
herhaalde Laxeermiddelen ,

gefchieden.

Aldus kan de Lyder des Morgens de Pillen

N°. 34. innemen, hetgeen men nog tweemaal,
om den anderendag, herhaald.

De Spyzen moeten uit zuivere Soupen beftaan

,

waar in Kervel , Suuring , Spinagie , Salade
, En-

divie , Suikery , Kool ,
vooral Rode Kool , Brand-

netelen enz. gekookt zyn : uit deze of diergely-

ke, kan men verkiezen, die ’t gemakkelykft te

bekoomen zyn.

Goede rype Tuinvruchten, indien zy niet te

veel op eenmaal gegeten worden, zyn, in de-

zen toeftand, nooit Ichadelyk.

Als men echter zulke Groentens niet kan be^

koomen
,

(gslyk op de Schepen')
, dan geeft men

den Lyderen Soupen van Havergort of Ryft. (*)

Sou-

(*') Om de Scheurbuik, welke op de Schepen en op
de Zee voorkomt, aftekeeren ,of reeds daar zynde te ge-

neezen, heeft de Hr. Macbride, onlangs als een be-

proefd middel het gebruik van ’t Mout zeer gepreezen : Men
giet op een onc Mout drie pinten warm Water, ’t welk
men vier uuren trekken laat: het doorzygfel Iaat men, in

^
’t begin en om al te veel afgang voortekomen , in geringe

giften en vervolgens in meer hoeveelheid, drinken j
en zo
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Soiipen van Hoender ofKalfsvIeefch 5 kan men
de Zieken ook, maar weinig tefFens, laten ge-

bruiken.

Na dat de Lyder zagte Laxeer-middelen ge-

brnikt heeft, moet men hem middelen tegen de

Scheurbuik QAntiscorbutica') geven. Wyl echter

alle Lyderen niet van denzelven aart en gefield-

heid zyn, zoo kan men ook daar aan geen eener-

lye, en dezelve Geneesmiddelen voorfchryven

,

maar dezelve dienen , naar het onderfcheid der

gefleldheid , verfcheiden Middelen te gebruiken.

Als de Lyder van eenen Kouden aart is , en
een bleek Aangezicht heeft; als de Beenen ge-

zwollen zyn, en de Dorfl niet groot is, moet
hy*s Morgens vroeg, ’s Middags en ’s Avonds,
telkenmale twee Oneen , dat is een Koffy-kop

vol , van 62. innemen.

Als de Lyder heet, de Pols vaardig, de Dorfl

groot, de Adem flinkend en het Tandvleefch

bloedig en half verrot is ; moet men hem .’s Mor-
gens, ’s Middags en ’s Avonds, telkens vier On-
een van N®. 63. ingeven

Voor diergelyke Lyders zyn de rype Zomer-
vruchten , het befle. Gekookte Appelen en Pe-

ren , zyn zeer heilzaam , en dikwils genoegzaam
te bekoomen.'

Met
de afgang nog te fterk was, doet men daar by eenige
droppelen Eiixyr VitrioU of men geeft tegen den nagt 15
of 20 droppelen Laudan Liquid. Zoo men in vervolg by
de Mout Corenthen of Rofyrien doed, zal deezen drank
niet alleen beeter maar ook fmaakelyker zyn, en, aan ^t ge-
bruik van versfehe groenten , volkomen evenaaren.

(*) Ik heb, in deze omftandigheid ,
gezien, dat vier

of meermalen daags, 25 of 30 droppelen van ’t Eiixyr
Vitrioli, met een glas Wyn of Water, gebruikt, van ee-
ne allerheilzaamfte uitwerking was, en meene in dezen
loeftand, dit eenvoudig middel te mogen aanpryzen; als

ook om daarmede den mond te fpoelen.
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Met het gebruik van deze Hulpmiddelen, moet
men eenen langen tyd volharden. Als de Lyder
zj^ne Ledematen ligter bewegen kan, en de py-
3ien minder worden , dan weet men dat hy beter

word. Als dan zal de beweging des Lichaams,
en het goede Voedfel, de gezondheid herftellen.

Ook zal het dienffcig zyn , om de geringe over-

blyfzels Volkomen weg te nemen, dat de dus
verre herflelde L37ders, ’s Morgens, ’s Middags,

en ’s Avonds, telkens vyfcig Droppelen, met
gelyke deelen Water en W^m, van N°. 64. in-

nemen.
Niettegenftaande Ua de weggenoomen Ziekte ^

de overige toevallen ook ophouden , zoo Haat

nochtans aantemerken, dat by de Scheurbuik,

dikwils aan het Tandvleefch, de Lippen, de in-

wendige Deelen der Wangen, en het Verhemel-

te ,
geringe Verzweringen komen, welke zich

ras uitbreiden, alle Deelen doorwreeten en in

eenen korten tyd, Heet-vuurig worden: Zulke

Zweertjes bedriegen dikwerf die geene, welke

door ondervinding niet genoeg geoeffent zym
In ’t begin ziet men witte of geele Vlekken

,

welkers omtrek ontftoken , rood , en te gel3’k zeef

pynl3"k Z3m; teffens merkt men eenen grooten

flank, en zeer veel kwalyk ruikend Speekzel loopt

geduurig uit den Mond : Dit kwaad moet men
aanflonds flillen, anders doorknaagd het door

eene Heet vuurige verrotting, alle de deelen:'

de Tanden vallen uit, de Kaakbeenen zelf wor-

den aangegreepen, en verrotten.

De Genezing is doorgaans voorfpoedig, als

men uitgerafeld Lynwaad, of, Plukzel, in het

vogt N°. 65. nat maakt , en daar mede de bele-

digde Deelen, dikwerf op den dag, bevogtigd.

Diergelyk een Plukzel kan men ook in het zel-

ve vogt nat gemaakt, tuflchen het Taandvleefch



Van het. Heetniur. 9 ;?

en de Wangen leggen, en het zélve dikwils

vernieuwen.

Éenige hebben in 't gebruik, de beledigde

Deelen, fterk te wryven, doch dit is nadelig;

daar door word de pyn grooter, en het kwaad,

erger.

Als men reeds een groot bederf bemerkt, en

de Verzwering zich vaardig uitbreid ; dan moet
men langzamer hand , de Geeft van Zeezout

,

by het vogt , N°. 65. vermeerderen
, en aldii^

voortvaren , tot dat het voortloopend Vuur
,
ge-

ftild is.

VAN HET HEETVUGR.
' (Gangrma»')

Dewyl (boven met een woorcï) van het Heet®
Vuur gefproken is, zoo fchynt het niet ondien-

ftig te zyn , te herinneren , dat de Koortsbaft

(Cortex Peruvianus) ^ daar tegen inwendig ingege-

ven , het allerkragtigfte Middel is, om het zelve,

in alle deelen des Lichaams , te ftillen : Men
geeft daar tegen alle vier Uuren een Poeder,

.N°. 30. tot zoo lang, dat de doode en verftoi%

ve Korften,van de levende en gezonde Deelen,
beginnen af te fcheiden, en eene volkome en
goede Verettering gefchied. Als men zoo veel

gewonnen heeft, is het genoeg dat men ’s Mor-
gens en ’s Avonds alleen , diergelyk een Poeder
geeft, tQt dat de Verzwering geheel gezuiverd

Hier

(*) Indien de Verzwering gezuiverd, doch de Vereite-

‘ring groot, dun, en verzwakkende is, dan moer men den
Koortsbaft zoo veel, en zoo lang geven, tot dat dezelve

wit, dik en gering is:Want,veele Lyders , en vooral be-

jaarde, fterven aan eene al te groote Verettering, fchoonook
het doode gefcheiden is. Zie hier over onze Igrts Verban^

Mng van gepboot^ H^QUclau ja ! Zvmwylen kaïr eii ir-oet

G men

,
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Hierom kan men ook den Kportsbaft gebrui-

ken, wanneer Heet of Koudvuurige Verzwerin-
* gen , in den Mond voortkomen.

VAN DE VENUS-ZIEKTE,
(^Lues Venerea.')

De oorzaak dezer Ziekte, is altoos eene be-

fmetting, waar door een gezond Menfch, van
een ongezond en befmet , word aangedaan (*).

Veelerly , en zeer verfcheide kwalen
, wor-

den, van deze befmetting
, voorrgcbragt; en

gelyk dit kwaad in verfcheide Deelen van het

Lieh.

men, om de groote Zwakheid der Lyderen, den Koorts-
bafl: eenige wecken of maanden lang gebruiken , en lot

meerder verfterking van de Maag, en Darmen , met een wei-
nig Rad: Serpentaria Virginiam

,
gentiana , Cor: Jurantior , of

Winteranus f mengen.

C*) De befmetting der gefchied, naar myn©
gedachten en bevinding , nooit anders , dan door eene
Vlecsfchelyke Vermenging van een onbefmet, meteen be-

fmet Menfch. Want, wat men ook voorgeeft, dat deze
Ziekte door zoenen , flapen in één Bed , of Eeien uit één
Vat, enz. kan voortkomen, zoo moet men dit nochtans
aanmerken als ydele zeggingen , welke de wareondervin-
ding , niet leert

; echter is het zomw'ylen goed , om der Vrede
wille, diergelyke dingen eenigzins voor te wenden ; Ook
hebbe ik gekend, en kenne nog, verfcheide getrouwde
Mannen en Vrouwen, die veele Jaren lang met verborge

of openbaare Venusziekte, waren aangedaan ,én nochtans
niet nalieten gezonde fchoone Kinderen te verwekken,
die veele Jaren lang gezond gebleven, en, inyns wetens,
nimmer met de ziekte hunner Ouderen, wierden aange-
daan. Zoo ook , Kinderen, die van gezonde Ouders ge^
booren

, zeer befmette Minnen zoogden
;
zonder datze ooit

zyn beónet geworden. Van alle deze dingen (hoe vreemd
zy ook mogen fchynen) zyn genoegzame redenen te ge-

ven, maar dit kleine werkje , en onze korte aaiueek^niß- ,

j^en, laten niet toe, eenigzins uUteweiden,
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Lichaam, plaats neemd, aizoo bekomt het ook,
onderfcheide namen.

Wanneer aan het hoofd, of de voorhuid der

Manlykheid
,
Zweren komen , worden deze Chan-

eres genoemd : Als de Zeniiwtepels der Schaam-
deelen, uitgroeijen en in Wratten veranderen,

krygen deze de naam van Venerifche Uitwaflen:

Wanneer het inwendige van de Pisbuis is aange-

daan , de Pis geheel word opgehouden of Hechts
dropswyze , met groote pyn en brand , voort-

komt ; en daar by eene Geelgroene of zomwylen
eene Bruine fl:of,zich ontlalï; hiet men dit eene

Zweering in de^Pisbiiis, of, eenen Druipert.

Als in de Lieflchen , zich Gezwellen opdoen,
noemd men deze Venusbiiilen. Wanneer één-

maal het Venus-fmet, met de omlopende vog-

ten , vermengd is ; word het op verfcheiden dee-

len van het Lichaam , overgebracht ; waar uit

verfcheiden kwalen volgen: In de huid, maakt
het Puirten en Vlekken , uit welke fomwylen
Korden komen: In den Vet- rok ontdaan Ver-
zweringen , welke de algemeene Hulpmiddelen
hardnekkig wederdaan;en na dat dezen den Vet^

rok doorwreeten hebben , laten zy lelyke en hol-

le Lid-tekenen na. In de nabygelege Deelen ont-

daan wederom andere nieuwe Zweeren.
' Meerendeels word de Keel, en voornamelyk
het nederhangende Verhemelte, aangedaan: In
deze Deelen ziet men een witte Spekachtige Vlek
of Kord ; de dem word heefch , het flikken

pynlyk: deze Spekkige plek, breid zich langzaam
uit, en doorboord alle weeke Deelen, Ten laat-

den, word ook het vade Verhemelte, en da
Beenderen der Neuze , doorwreeten ; en , na
dat deze verrot zyn , vallen, zy weg

; levenslang

ualatende eene onherdelbare wangeftalte.

Wanneer deze Ziekte, reeds lang in het Lieh-

Q 2 h^m
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haam geweell is
,
pleeg zy de Beenderen aan te

giypen , en veroorzaakt in dezelve Gezwellen

;

Zoo lang zulk een Gezwel week is, word het
een Tophus oï Gummi genaamd; is dit nochtans

wat harder, dan noemd men het Nodus

^

of,óok
Exoflofis ^ Venerifche Uitvvaflen van Been ; waar
uit wederom een zeer boos Beenbederf, volgd

:

hier komen by, zeer laftige pynen, welke in-

zonderheid des Nachts in het warme Bedde, he-

viger w'erden
, maar by dag wederom nalaten.

Wanneer de Beenderen doorwreeten zyn , en
het Merg zelf aangegrepen

, dan kan deze Ziek-

te zeer moeijelyk geheeld worden
;
en , of ze

fchootj voor een t^^d fchynt Genezen te zyn

,

zoo breekt zy nochtans, zonder kennelyke oor-

zaak , van nieuw wederom uit.

Diergelyke toevallen leeren , dat men deze

Ziekte, ligt kend.

De Genezing werd op deze wys , zeker en ge-

lukkig voorgenomen.
De Lyder , moet ’s Morgens , en *s Avonds

,

eenen Lepelvol van N®. 66. innemen, en altoos

een Pond gekookt Garftewater, met een derde

deel Zoetemelk vermengd , daar op Drinken

:

Dit Garftewater en Melk , kan ook door den Dag

,

voor ccnen algcmeenen Drank, gedronken wor-

den. Zoo de melk, moeijelyk te bekomen wasj^

kan men den Drank N°. 67. gebruiken.

De Zieken bevinden van dit Geneesmiddel,

geheel geene moeijelykheid. By eenige verwekt

het een ruim open lyf,doch dit gebeurd zelden;

Meerendeels maakt het zyne Werking door de

Pis en ’t Zweet. Men kan in het gebruik'v^an dit

middel gerust volharden; tot dat alle kwade toe-

vallen , verdweenen zyn (*).

In

Het Micidel , No. 66^ dat onze Edelmoedige Hr. Schry^
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In goed en warm Weer, kunnen de Zieken ^

in de vrye luclu wandelen ; doch by koud; en

vog-

t}er tilhier als een zekeren gemakkelyk middel tegensde Ve-
hus/iiekte, opgeefc, heeft hy eerftaan zyne geneeskundige
Vrienden in Europa, gemeen gemaakt, en heeft zedert

älomme veel geruchts verwekt. Zeer veele konden, het

geen hen daar van gezegd was, onmogelyk geloven. On-
der deeze was de Hooggeleerden H r. C. F. Hundert-
MAKK, die daarover, zyn ongeloof, aan de H r. van
S WIKTEN zelve, te kennen gaf; maar, onder, meer
andere, door het volgende beantwoord wierd : Tot over~

tuiging va?i ongelovigen ^bebbe ik
,
gedurende deezen Herffi ^

Ii8 Zieken y met bet ergße Venusfmet beladen ^ in het Hospu
taal y te zamen gebracht; en alle, zonder kwyleuy door dit

middel , genezen. Onder deeze Zieken waren *er zeer veele ,

die reeds tweemaal dé kwyl behandeling y te vergeefs hadden
'doorgeflaan enz. De geweze Haagfche Geneesheer, A. db
Haën, althans berucht Hoogleeraar in de Geneeskunde
te Weenen , heeft, in zyne Ratio Medendi in Nófocom: prac-^

tk: 175Ö. daar van het eerft, openbaare melding gedaan»
zeggende

;

dat by dit middel van den Hr. vAn SWieten
tegens de Venusziekte , zeer fiout kan aanpryzen. En iii

het Jaar 1757 zegd hy , dat bet naauwlyks gelooft kanwor^
den, boe groot een getal van Lyders, zoo in bet Hospitaal

^

als de Stad y door dit middel van. de Venusziekte en bare

toevallen, genezen zyn
;
gevende teffens eenige gevallen

daar van op. Wyders beroept hy zich op de Medical
objervations and inquiriis Tom, i. en zegd, dat de EngeL
Jcbe deze Geneeswyze als de allerbefle , met zeer veele

fraai] e proeven, beveßigt hebben, in het Jaar 1758. Zegd
hy wederom , een meenigte met dit middel, te hebben ge^
ncezen; en daar toe alleen twee Oneen Mercur. Sublimat.
Corrofiv. met honderd négen - en - dertig ponden Spirit. Fru-
menti , gebruikt , en daar van maar tweemaal eene ligte

kwyling gezien te Lebben. Hy geeft niet alleen ’s Mor-
gens en *s Avonds i of 2 Lepelen vol van dit Middel,
maar ook zomv/yl door den dag; en laat om de 4. dag,
ëen Purgeermiddel nemen. Die geen, die in bet voorgaan^

de Jaar daar door genezen Waren, wierden nu ,naauwkeurig
onderzogt , en met blydfcbap bimnen aanbouderide welßand ver-

nomen Vervolgens , beroept hy zich nog op eenen Jta-

liaanfchen Geneesheer van Verona
, Johannes Bona,

die cieze geneeswys met zeer veele proeven bekrachtigt,

tn daar over ook deze Verhandeling, heeft Uitgegeven:

G 3
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vogtig Weer. is het beter, datze in Huis blyven#

Wanneer by fterke Menfchen , by wien dit

kwaad

Hißoria aliquot Curationum , Mercurio Subltmato Corrodenti

^erfe^arum.
Hoe zeer nu ook dit middel van veele beroemde Mannen

als een algemeen hulpmiddel tegens de Venusziekte, ge-
preezen word, moet ik nogthans, tot myn leedwezen,
bekennen, dat, hoe veel en hoe lang ik het zelve ook
aan zommige myner Lyders gegeven hebbe, ik daarme-
de geen hardnekkig of diep ingeworteld Venuskwaad^
heb können overwinnen ; en diergelykegetuigenisfen hebbe
ik van verfcheide zeer kundige en ervaren Mannen insge-
lyks verdaan. Dan nieitegenftaande dit gebruik ik daag-
lyks dit middel of eenige andere bereide ofraauwe kwik by
kleine giften en in geringe Venus - Ziekte , met voordeel , en
betuig nimmer van de 5MZ>/fwiaaf zulke kwaade uitwerking,
welke *er de Heeren Pibrak, Duplessis, Louis
en Rauquil, in het IV. deel van de VAcadem, Roial
de Chirurg, aan toefchryven , van gezien te hebben.
Maar hoe zeer ook dit middel, in veele opzichten,

als een nieuw Middel moet en kan worden aangemerkt,
is het nochtans niet geheel nieuw : want

,

onder zeer
veel Geneeskundige Heelmeefters is, van overlang in Ne-
derland bekend, een Smeltfel {Solutio) van Sublimaat iii

Water, waar .van men, met een Bierglas vol vaneenig af-

kookfel , den Lyder den eerften dag i ,de volgende 2 ,en
zoo alle dagen met één droppel opklimniende , rot 30 drop-

pelen toe ingeeftjcn dan wederom dagelyks een droppel ver-

minderde, tot dat men weder tot één droppel gekomen is :

Zoo ook , een afkookfel {DecoBum') van Rad. Vincetoxki

met eenige grynen Mercur. Sublimat, Corrof. tegen Veneri-

fche Gezwellen, Verzweeringen en de Venusziekte zelve

inwendig te gebruiken. En , zoo ik my niet geweldig be-

driege, zoo beftaat de alombekende Drank van Dr. Yvo
Gaukes tegens de Venusziekte, in een afkookfel van

Zekeren anderen Wortel , met eenige M^einige Grynen
Mercur, Sublimat, Corros. Cum Spirit, vini ReÜ, adußV,,

en niet in dat Afkookfel ’t welk de beruchte Hr. Gras-
hu i s

,

in het Journal Brittannique de Juillet^ d’Aotit 1 754
9. daar voor (zoo ik meene) verkeerdelyk heeft opge-

geven. Doch , zöo ik wel onderrecht ben, zoude de

Leidfcbe Hoogleeraar Winter, dit Verfchil , befJUfen

kunnen; althans dit kan ik mynen Leezer verzekeren , dat

dit hulpmiddel, de ge^eezing vry prompt, en fpoediget

dan dat van onzen Hr. Schryver, volbrengd, £n ik, wen-
fche



Van de Ve72us*ïkktêk ïöj

kwaad reeds verre ingeworteld is , de geneezing

al te langzaam voortgaat 5 kan men hun wat meer
van

fche harielyk, dat.de echte Bezitters daar van, my, doot
hunne fpoedige ontdekking, mogen voorkomen. De be-

kende S. Blankaart zegd in zyne Verhandeling van

de Venusziekte p. 196. 1684 gedrukt. Hei volgende Me^
dikament is my voor iets raars vereerd

, met welke men ZQt>

der gevaar de Pokken zoude komen geneezen,

Mercur. Sublimat. Dr. Unam*
Aq. Commum. unc. Viginti.

Mi fee.

bier van kan men om den anderen dag een Lepel.vol geven ;

en doet dikmaals de Zieken met zeven reizen te gebruiken

gezond worden. Maar achter deszei fs Chirurgie 1702. Ge-
drukt, zegt hy p. 129. dat hy dit Middel al te ßerk acht ^

dat men daar by meer Pl^ater mengen moet. En waarfchynlyk
zal een goed Bierglas vol van eenig zagt Afkookfel of Thee
i#et Zoetemelk , daar by gedronken , nog veel beter zyn,
De Zweedfche óapitein J. B. Muller, die in het Jaar

1712. in Siberien gevangen was, getuigd, in het Recueil

de Foyages au Nord Tom. VIH. p. 285. dat de Oßiackes ot
Muscoviters tot de geneezing der Venusziekte, zich, van
opgeheve inwretende kwik {Mereure Sublime i) bedienené

Zy nemen yZQgdi dezelve of zonder eenig vogt ^ of in eene.

zuure Pap , o/ in eene Soupe van Havergort , enz. De al-

omberoertide B o e r h a V e , in zyne Viribus Medicamentor^
Cap, de Diaphoretic, heeft, de Mercur.. Sublimat. Corros ^

ook zeer aangeprezen , als een krachtig veranderend en
doorwaasfeming verwekkend Geneesmiddel ;söo ook, zegt

de Groote Man, de Mercur. Sublim. Corros. doet tot een

of twee grynen , met twee of drie Óneen Conferf van Vlier

gemengd , en dus tot een twintigfte deel ingegeven voor eene.

gifte, zeer veel voordeel in langduurende Ziekten, ja ! op

gelykewyze kunnen- nlle jeberpe Middelen zoo worden
verzagt, datze uiiwaajfemende worden. Niemand wrake^
d it ik my beroepe op een . werk, *t welk die Heer zelf

niet heeft uitgegeven, want in zyne voortreffelyke Che^
mia, zegd hy ook ; ién greyn Mercur. Sublimat in één Once
Water gefmolten, en daar van een Dracbma met wat Violen*

fyroop verzagt, twee^of driemaal op eenen dag ingegeven

i

verrigt zomwylen wonderen in veele ongeneesbare Ziekten I

Hier uit, «doch vooral uit de ondervinding blykt , dat
de Morcur. Sublimat, Corros. voornamelyk op de vake en
vloeibare deelen van het dierlyk lichaam werkt , en daar

in eene groote verandering te weeg brengd
^ doch vooral

G 4
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van dit Middel , N®. 66. ingeven : Deeze kun-

nen dierhalven anderhalven Leepelvol, ’s Mor-
gens en ’s Avonds, inneemen. Als dit eenige

daagen gedaan is, en de kwaade toevallen niet

vaardiger wyken , moeten hun ’s Morgens en ’s A-
vonds twee Leepelen vol, gegeven worden.

Daar is geen zekere tyd , hoe lang men dit

Middel gebruiken móet; indien de Ziekte, niet

heel zeer , de overhand genomen heeft , dan
word zy dikwils in drie weeken overwonnen

;

dog een diep geworteld kwaad , vereifcht langer

tyd. Men is nogthans door ondervinding ver-

zee-

is het kennelyk dat de onzichbare doorwaafleming , (per^

fpiratio infenjibllis daar door .zeer bevorderd word.
.

En
dit is vermoedeiyk (na myne geringe gedachten) ook de re-

den, dat wanneer dezelve in onze vogtige en lage Lucl#
en Aardryks gelleldheid, belet word, de Sublimaat, de
Pis, het Zweet, de Kwyi,of, hoewel zeldzaam, den af-

gang bevorderd: Aldus hebbc ik eenige reizen gezien,dat ge-
voelige teere Lichaamen , die vermcedelyk voorheen nooit

kwikmiddelen gebruikt hadden , door dit middel No. 66.

zeer fcbielyk in eene ware hinkende Kwyling , vervielen :

In het tegendeel , eenige andere die voorheen zeer lang

Kwikmiddelen gebruikt , en zelf herhaalde réizen door
Kwikfmeringen

,
gekwyld hadden, gebruikten dit middel

eenen vry geruimen tyd, en in de groothe mate, zonder
eenige gevoelige uitwerking; fchoon zy, naar de'lteiling

van onzen Heer Scbryiierf daar van veel eer hadden kvvy-

len moeten. Ja ! voor eenen daar van hebbe ik op 48 On-
een Spirit. Frument. 48. gryn , en dus eene dubbelde

V hoeveelheid gedaan , en hem daar van eene dub-

belde hoeveelheid doen gebruiken , doch ook geene de

minde gevoelige onilafting daar van waargenomen; dan

dit was eene Gevange, die nimmer in de vrye lucht kwam.
Het is alhier de plaats niet om eenigzins breet te zyn,of,
verder aantetoonen, in welke gebreeken, ook buiten de
Venus-Ziekte, dit Middel zomtyds gebruiktkan worden;
wa?it wy leven in eene billyke hope, dat onze zeer Ge-
leerde Heer Schryver

,

dit, in het laatfle deel der Commen-
taria in H. B o £ i< .4 A v e , Aphor. de Cogn. ^ K^urand. Mor-
bis, zelf doen zal. OnderiufTciien hoope ik, dat een be-

Icheide Le’ezer deze onze korre Üitwyding, verfchoönen

Zitl. Doch ten beiluit moet ik nog zeggen, dat alle recht-

fcha*
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zeekerd , dat , die hulpmiddel , eenen langen tyd

,

zonder de minfte moeijelykheid of nadeel
,
ge*

bruikt kan worden.

Men weet, dat het met deze Ziekte beter

word , als de onreine Zweeren , eene fchoone

verf krygen
,
goeden Etter maaken , en langzaa-

merhand, te zaamen groeijen : Als de doorwree-

te Beenilükken uitvallen, de Gezwellen verdwy*

nen, eindelyk geheel onzigbaar worden, en de

nagtpynen nalaaten.

Belangende de Levens^wys ;
de Lyder kan Sou-

pen met Garft, , Haver of zagte Kruiden en

GewaiTen eeten : Ook mager Vleelch , Melk-fpys

en rype Zomer-Vriichten zyn hem toegelaaten*

Vet, gerookt of gezoute VJöefch, is hen na*

deelig , vooral ’t Spek.

Nog ftaat aan t# merken, dat zomwylen op
het gebruik van dit Middel, eene kwyling (Sa-

livativ) volgd; ’t welk nogthans zeldzaarn is, en

byna nooit gebeurd, als by zulke Lyd^s, die

reeds voorheen, in- of uitwendige Kwikmidde-

len
,
gebruikt hebben. Wyl nogthans de kwy-

ling, tot de herftelling, niet nodig is, daarom

moet men aanftonds by het eerfte merkteken

daar van, met het gebruik , van dit Middel,

N‘^ 66. ophouden.

Het afkookzel N°. 67. moet de Lyder echter

gediiurig en naarftig, drinken.

Voor af ziet men, dat de Kwyling aanftaam

de is, als het Tandvieefch opzweld,rood word,
prikkeling en pyn veroorzaakt , en de Adem
ftinkt: Dit bemerkende, moet men den Lyde-
ren van N°. 66. niets meer ingeeven. Indien

dee-

fenape Genees- en Ileelmeefters aan onzen Heer Sebryver

,

(zoo ik meen) verplicht zyn , om dat hy ook dit lT:uk we-
gens het inwendig: gebruik der Sublimaat, op eenen alge-

iiieeijen vakeren voet
,
gebracht heeft.

G 5
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deeze Kwyl'teekenen na 8 of io dagen wederom
verdweenen zyn , en de Lyder , nog niet ten

vollen herftekï is , kan by wederom van N®, 66.

voortvaaren , te gebruiken.

Wanneer een Lyder , eene Verzweering in de

Pisbuis , of eenen druipert beeft
, moet by eene

groote menigte van bet afkookfel N°. 67. gebrui-

ken , op dat de fcherpte der Pis , verzagt worde

:

Het zal ook dienftig zyn, dat men het Teeldeel , ee-

nige keeren’s daags, een vierde van een uur lang,

in een bad van laauw Water en Melk boude (*}.

Als door het ophouden van eenen Druipert

,

of door ecnige andere oorzaak , één der Ballen

zweld
,
pyn veroorzaakt , en de Balzak te gelyk

rood 5 moet men aanftonds eene mime A-
derlaating doen, en op bet aangedaane deel,

beftendig eene warme StoviM'g , IN®. 12. leggen:

De Lyder moet van den Drank , W. i. zeer

veel drinken , dog by ieder pond daar van , 20

gryn Salpeter doen. <
Na dat de Ontfteking, pyn en Koorts, wel-

ke met gezwollen Ballen zeer dikwils vergezeld

zyn, ophouden; kan men het Middel N". 66.

wederom gebruiken.

Op de Liefch-gezwellen wanneerze

hard zyn, moet men een Galbanum Plaafl:er,Ieggen.

VAN DE SCHURFT.
(^Scabies').

In bet Leeger
,
(m Bezettingen ^ of op de Schec^

pen)
(*) In eenen vullen Druipert hebbe ik het MiJdel Na.

66. zomwylen zes, acht of meer vveeken lang doen gebrui-

ken, en tevens waargenomen, dat de kwaadaardigheid
daar van, miffchien , wel weg ging, maar, dat het onge-
mak van eenen kleinen dog verdrietigen naaloop zeer lang

gevolgd wierd ; waarom ik deze Geneeswyze, die anders
zeer gemakkelyk fcheen , ook heb laaten vaaren , en met
d« gewoone zagte Laxeermiddelen , wederom begonnen.
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pin) IS dit kwaad dikwils zeer Jaftig, en breid

zig door de befmetting uit , indien de aangedaaqe

van de gezonde, niet worden afgefeheiden (fy.
Of fchdon de Schurft , aan het geheele Lic-

ham zig kan opdoen , zoo komt dog dezelve

aan de Handen het eerft, vooral tuflchen de Vin-

geren.

In het begin , ziet men hier en daar , ’t een of

ander Puistje, het welk met een dun en bytend

Water, gevuld is; als men zulke Puist- of Blaas-

jes opkrabd , ftort het vogt zig uit , en verwekt

in de naby geleege deelen, veel andere dierge-

lyke Blaasjes.

Wie door OefFening niet zeer ervaaren is,

kan zelden in het begin, de Schurft, kennen;
als echter dit kwaad meer heeft toegenoomen,

dan

Q*') De Schurft, bedaar, na de Waarneming van Leeu-
wenhoek en Baker, in eene meenigte kleine Diert-

jes, die in Blaasjes, onder de Opperhuid en in de Huid
zitten. Dit kwaad is in de Leegers en Hospitaalen zoo ge-

meen, dat men nimmer zonder het zelve is. Het plant zig

niet voort door eene befmette Lucht, gelyk de Loop, en
eenige andere aandekcnde Ziektens doen, maar, dooreen©
eigentlyke aanraaking van befmette Menfchen , Bedden,
of Kleederen. Het laat zig door inwendige Middelen al-

leen, niet onderbrengen, maar vereischt vooral, uitwendi-

ge Plaatsmiddelen , die alle de aangedaane deelen zelfs moe-
ten aandoen. Men zou zig lichtelyk können inbeelden,

dat het Middel van onzen Schryver No. 66, ook dit Kwaad ,

door een inwendig gebruik, overwinnen zou; maar, de
ondervinding heeft geleerd, dat Menfchen die de Venus-
ziekte hadden en ook tevens Schurft waaren, door eene
volkome Kwyling (Salivatio) , door inwendige Kwikmidde-
len regens de eerfte aangebracht , nogthans daar door, van
de laaide, niet geneezen wierden; evenwel, fchynt dit

Middel in fommige andere gebreeken van de Huid, die

uit eene belette doorwaafleming ontdaan, zomwyl niet

ondiendig te zyn ; Zoo hebbe ik ook, met den Hoog-ge-
leerden Heer j. Bon, drie Schurfte Kinderen gezien ,

die vry zw'aar in de Kinder-Pokken vervielen, maar ook
daar door van ’t Schurft, niet genezen wierden.
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dan komen meer en grooter Blaasjes
, welke

door het vvryven en Krabben
,
geopend worden

,

en leelyke Korften en Rooven nalaaten. Einde*

]yk breid zig dit kwaad , over het géheele Lic-

haam uit.

In het begin, zit de Schurft tuffchen de Huid
en Opperhuid, maar als het kwaad erger word,
doorknaagd het de Huid, en maakt in den Vet-

rok, kleine en dikwerf zeer veele Zweeren: Dit

zoort van Schurft is vuil , en zeer befmette-

lyk (*).

Tot de geneezing worden de volgende din-

gen vereifcht:

Het Lichaam moet zuiver gehouden, en de

Hemden dikwils, verwisfeld worden. Als het

Weer goed is, en de gelegenheid het toelaat,

kan zig de Lyder in een Bad , baaden ; vooral

;

in zulk een Bad , ’t welk naar Zwavel ruikt. Maar
als de Lyder in geen Zwavelbad kan komen , dan

heeft men waargenomen , dat het dienftig is,

dat diergelyke Lyders flechts in een Viietend-

Water, hun Lichaam dikwils waflchen.

De Hemden ,
Koufen , Broeken , enz. moe-

ten, eer menze aandoed, door brandende Zwa-
veldamp, berookt worden

; de berooking met
Zwavel moet echter in de vryë Lucht gefchie-

den;

Wanneer by verouderde Schurft , de Puistjes tot

zelfs in de Huid doorwreeren , oncftaan ’er , in piaatfe

van dunne Vogt- Blaasjes , vveezeniyke Etter-Zweeren

M^aar van de Etter van tyd tot tyd door de Bloed Ade-
ren opgeflurpt {Gereforhe'jrt},en het geheele Bloed befmet

word, Hier van daan ontihan wederom ontelbare Ziekten

en toevallen , die alle op cene hyzondere wyze moeten
behandeld en geneezen worden. Waar uit duidelyk blykt

dat deeze Ziekte altoos en in alle omüandigheden zoo
gemak kelyk niet is te gepeezen , als veele zig verkeerde-

lyk verbeelden : Schoon het waar is dat eene ligte Schurft*

als een plaatfelyk gebrek, geene inwendige hulpmiddelen

noodig heeft.
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den ; op dat de Ingeademde Damp, geene fcha-

de veroorzaake.

’s Morgens vroeg , moet de L^^der het Laxeer-

Poeder, N\ 68. innemen, en dit, alle acht da-

gen herhaalen.

Op de dagen, als hy dit niet gebruikt, moet
liy ’s Morgens, tegen den Middag,en ’s Avonds,
(dat is drie keeren ’s daags) ,een Poeder N°- 69.

innemen, ’s Avonds fmeerd men ook de Schurf-

te deelen met de ZalfN°. 70.

Echter moet men aanmerken, zoo de Schurft

zig over alle de deelen van het Lichaam verfpreid

heeft, dat men als dan, niet op eenmaal, alle

de deelen te gelyk
,
fmeerd ; maar den eerften

dag fmeerd men de Handen en Armen , den
anderen dag de Voeten , Beenen en Dyën , den
derden dag de overige deelen

; den vierden we;*

derom de Handen, Armen, en zoo voort.

Hier meede volhard men, tot dat de Lyder
herfleld is.

Men weet , dat de geneezing volbracht is ,

als de Blaasjes of Puistjes gedroogd , de Roven
afgevallen , de Zweeren geheeld zyn , en neiv

gens weder nieuwe voortkomen.

Na de volkome herflelling, merkt men nog
bruine Plekken en Vlekken in de Huid , dog de^

ze verdwynen van zelve.

Van gezoute Spyzen moet de Lyder zig ont-

houden.

y A N D E W O R M É N,

(^Vermes},

Van onordentelyk eeten,het drinken van oH'-

gezond Watqr , en diergelyjte andere oqrzaa-

ken
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ken meer, bekomen de Soldaaten veele an*
dere menfchen) , Wormen (*).

Draaijingen in het Hoofd ; miffelykheid

;

haaftige opblaazingen van den Buik, vooral na
het eeten; Maag en Biiikpynen ; laflige Kitte-

lingen in den Neus; dikwerf groote honger, of
eene afkeerigheid van Spyze ; een bleek ingeval-

len Aangezicht enz. zyn tekenen, waar uit men
weet, dat een Lyder Wormen heeft.

Nog ftaat aan te merken , dat men by alle

Lyders , alle deze reekenen , niet te zaamen
vind; hoe meer teekenen echter in één Lyder
gevonden worden , hoe meer men verzeekerd

is , dat hy met Wormen bezet is.

Dog, het zeekerfte kenteken is, als de Lyder
door Braaken of Afgang, Wormen loft.

De geneezing eifcht , dat de Wormen buiten

het Lichaam gebracht worden.
Men moet echter aanmerken, dat zig de Wor-

men aan de Darmen vaft hegten ; want zoo dit

niet gefchiede , zoo zouden zy met den Afgang

,

voortgaan. •

Des-^

(*) Lang-ronde Wormen QTeretes'), doen zig veelmaa-
Jen op in de kwaade Loop (Ly/m^ria) , dog voornainelyk
in de Gal-achtige Najaars-Koortfen , by welke zy zig zoo
wel van boven door den Mond, als van onder, ontladen,

Men moet hen nogthans niet aanmerken als oorzaaken de-

zer Ziekten, maar, als gevolgen van reeds lang voorheen

verzwakte Ingewanden. Zy houden zig meefi: altoos in

de dunne Darmen op, waar aan zy zeer fchynen vaft te

zitten ; om die reden zynzö altoos niet gemakkelyk weg
te brengen. Van bittere dingen , die ’er doorgaans tegen

gebruikt worden »fchynen zy zoo afkeerig niet tezyn,aU
men zig verbeeld ; anders zouden zy zig zoo naby de ont-

laftplaatS’van de Gal , niet ophouden. Eene goede’ meenigte
Vylfel van Staal of Yzer QLimatura MarüV), met Duivels^

drek {AJfa Fmda) , gemengd , en eenige dagen lang ge^

bruiki, fchynt ben van de Darmen eenigzins los temaken ,

omze vervolgens met een goed Purgeermiddel , te beter

uit te können dryven.



Van de Wormen. iii

Deswegens is het nodig , dat men den Ly^

deren twee dagen lang, zulke Geneesmiddelen,

welke eenen onaangenamen reuk in de Darmen
veroorzaaken ;

en daar na een fterk Buikzuive-

xend Middel geeve.

Aldus geeft men zulk eenen Lyder twee da-»

gen lang, alle drie uuren, vyf greinen Duivels-

drek Foetida^ , in Pillen : Daar na des Mor-
gens , ais de Maag nog leedig is , het Purgeeiv

Poeder N®. 71. waar op hy zomwylen wat dun-

ne Soup moet drinken , tot dat het Purgeermid-

del 5 zyne werking volbracht heeft.

Als hier na , alle de toevallen nog niet geheel

ophouden , dan kan men , na acht dagen , de-,

zelve hulpmiddelen , op dezelve wys , nog eens

herhaalen (^').

(*) De Wormen ,
gedood of uitgedreven zynde , dan

komen in de reeds verzwakte Ingewanden (Maag en Dar-
men) uit Eyerijes met ons Voedfel vermengd, zeer ligt

wederom andere voort: Om deze reden is het nodig, dat

de zwakke Ingewanden daar tegen verfterkt en gewapend
worden: Hier toe dienen inzonderheid de volgende Pillen

;

§2, Myrrh(B dr. iij. Sapon. ^Lb. dr i. Balf. Psruvian. xx.

M. F, PilulcB LX. Om *s Morgens nuchter en ’s Avonds te

fes uuren , telkens drie of vyf in te geven. Het Bittere

en Maagverfterkende Conferf vsn onzen Schryver, N0.33;.

met één onc Martis gemengd, is hier toe ook ze^r

dienftig.

ME.



JI2 Recepten,,

medicament J,

N°. I.

iji. Specier(*')decodt.pe6(;oral

unc, iij.

lulliant in ƒ. q. aq. Com-
mimisper | horamy Colat,

lïbr, iij. exhibe.

5^. Maffoe pilular de Cyno-

glojja. gr. viij.

ƒ. piluL N°. ij. pro

dofi.

hulp- MIDDELEN.

N°. T.

Neemd de Borftdranks-.

Kruiden drie Oneen.
Laat die in genoeg-
zaam Water een half
uur kooken , daar na
zeigd het door ; hec
overblyfzel moet drie
pond zyn. Men doed
het gebruiken.

2 .

Neemd Pillen van Honds-
tonge acht grein , maakt
daar twee Pillen van^
geeft die op eenmaal.

«

Nadien de Heer Schryver de Species DecoBi Peüora-
lis alhier niet opgeeft, en hy oniwyffelbaar bedoeld, dat
in de Weener Apotfjeek , p. 84. voortkomt : Zoo zal ik
dezelve alhier daar uit voorfchry vén ;

5^. yujubarura recenter eniicleatarum li^ras feptem,
Daäylorum recenter enucleatorim libras qttatuor,

Caricarum pingnium ,

TaJJulartim minorum.

Hordei mundati ana libras tres ,

Liquiritice minutim Concifce libram unam femis

,

Herbce Capillorum Veneris uncias novem,

Incifa probe mifceantur,'

De Drank, die No. 53. word opgegeven, is eenvoudig

ger, maar teffens ook een goede Bcrftdrank. De eenvou-
dige en zagte Borftkruiden , die No. 16. en 21. voorge^

fchreven wx)rden » veiTchillen ook in krachti zeer weinig
van elkander: Daar van kan men een KofTykop vol, in ee-

nen Trekpot, met Water zagtelyk trekken, met Zoete
Melk en Honich mengen, en in Borftziekten, naar genoe-

gen veelvuldig van doen drinken. Zoo de hitte en dovf^

|[ropt is, kan men daar by wat Salpeter doen,



Recepten, xrj

5.

ij/i Specier(*) Deco^^ EmoJ,

lieyiiis iinc. vf.

hulliant : in ƒ. q. aq. Com,

munis adSpiffitud Cata.

plasmatis , fub fiinem ad

dendo :

Sem, Sinapi Cont,

unc, i*

M,f, Cataplasma*

4 -

i^'. F/oV. Sambiic. unc. i.

hulliant
:
per momemum in

ƒ. q. aq, Communis va-

fe claufo 5 dein digere

fervide Spatio i Iior(B ; in

Colat. lïbr. \]. Jolve:

Rob. Sa7nbicc. %mc i.

Nüfi piiri, gi'i xxxx.
M.

3 -

Neemd verweckende Af-
koolvzels Kruiden zes
oneen. Laatze in ge-
noegzaam VVaater toe

eene Pap kooken , doed
'er ophec la.icfl: by een
once gedoöten Mos-
terdzaad

; vervaardigd
dit tot eene Pap.

4.

Neemd Flietbloemen één
.once, laat die ßeebes
een oogenblik met

.
ge-

noegzaam VVaater in

een toegemaakt vat koo-
ken en daar na een half
uur warmi ftaan ; in hèc
overblyfzel van twee
pond, fmelt anderhalve,
once Gelei of Conferf
van Flier, gezuiverde
Sa Ipeeter,veertig grein,

houd het ten gebruike.

5 -’

(*) Het Deco&tm of liever Sq Spen es Emolliens , komt In

de IVeener apotheek ^ p 8r. aldus voor.

Élorum Chamcemeli Vulgaris,
Radicis Althéa: ana unciam unam femis
Herharum quinque Rmollierttium uncias quinqite^

Seminis Fcenugrueci ,

'i . . . Lini ana Ünciam Unam,
Incifa Contufa mifceantur' ^ ^ferveniiir pro ufii.'

Men behoeft zig echter aan alle deeze byzondérlipden

en Kruiden niet te binden; twee of drie dierj^eiyke Krui-

den , doen dikwerf zoo veel dienfl: , als tien : Want tot ver-

weekin,^ en verflapping van een deel , diend Hechts owarmte

en vogtigbeid. Alleen zoete Melk, of niet Spaanfeh Zeep-
zop gemengd, is eéne goede verweekende Stoving: Zoo'

ook, Lynmeel met zoete Melk of Zeepzop en een weinig
oly, tot eene Pap gekookt, is eenè goede verweekendta



Recepten^

5-

-5^. Flor» Sambuc,
—— Rofar. Ruhrar.

am mc» Sem,
Nitri puri drach mam.

Misce,

pugillum hujus infundatur,

AqiKZ fervidcsy inßarpo^

tus Thees,

6.

7̂ . Foï. Sennes dr. vi. .—^ ScTophular,aquat.

dr. ij.

Agarici dr. i.

Tamarind. unc, Sem,
lèulliant : in ƒ, q, aq. Com»

miinis per horcB , dein

Colaz. unc. ij. adde.

Syrup.Cichor,C.Rheo.
unc. £. M. ƒ. hauflus

una vice fumendus.

7 *

5?. Specier.pro deco6t.EmoL
liente unc. iv.

'decoque per ^ hofam inf. q,

aq. Commune Colat. libr.

iij. exhibe

5.

Neemd Flierbloemen
, Rö*-

deroofen van ieder een
loot. Gezuiverde- Sal-
peter een vierde loot,

Mengd liet onder een.
Neemd zoo veel daar
van 5 als men tiiflchen

drie Vingers vatten kan.
Trekt het met kookend
Water als eene Thee.

6 .

Neemd Zeeneblaaden an-

derhalf loot. Blaaden
van Water - Betonie ,

een half loot. Lorken-
zwam, een vierendeel

loot. Tamerinden een

loot. Sneid en mengd
het onder een. Iaat het

een vierde van een uur

kooken met genoeg-

zaam Water, tot twee

oneen; giet het door,

en mengd ’er by, Sy-

roop van Zuikerye een

loot. Laai het op cens

gebruikt worden.

7.

Neemd de verweckende
afkookzel Kruiden , vier

oneen. Kooktfe een

half uur in genoegzaam
Water, daar na zeigd

het door. Het door-

zeigzel moet drie pond
zyn, en voor het ge-

bruik gehouden worden.

/



Recepten^. ai'S

8 .

Speciebus ä priori dèco^i

refiduis , adde:

Farincßliniy

OL lini ana unck iji

UT fiat, lege Artis, Cata-

plasma,

9-

^ Flor,Rofar,Ruhr, pug, ij*

Herb, Agrimon, Man, i.

Misce, infundantuT inflar

potus Thete , pro garga-

rismate , addito pauco

melk.

10 *

v:, Mellis Rofar, unc^

Spir, Salis Marini
glitt, XX*

Misce,

8;

Neemd- het overfchot vaö
de gekookte Kruiden
N°. 7. niengc daar on-
der twee oneen Lyn-
zaatmeel ^ en zoo veel

. Lyn-oly : Maakt daar
van eene Pap.

•

Neemd Rooderoozen^twed
Vingergreepen. Agri-

monie een hand vol. Ge-
foeeden en gemengd
zynde ,giec ’er kookend
Waater op als op Thee.
Zeigd het doot. Smeld
in het overblyfzel eeri

weinig Honich , en doed
daar mede gorgelen».

10.

Neemd Roozen - Honich
een loot. Geell van
Zeezout twintig drop-
pen* Mcngd het.

II.

5? . SpecierDecoä.Emollien-

tis, unc, ij.

bulliant: in ƒ. q, aq. Com^
mun,.per j horam, Colat.

Juihr, i. adde,

OxymeLSimpLunc, ij.

Nitri puri. dr. i.

Misce pro Clysmate,

iii

Neemd de verweekehdd
afkookzels. Kruiden ,

,twee oneen. Kookt ze
een half uur in genoeg-
zaam Water^ Daar na
zeigd het door, het o-

Verblyfzel moet een
pond zyn ^ waar by men
doen moet Azyn - Ho-
nich, twee óneen. Ge-
zuiverde Salpeeter een
vierde loot. Het ge-

bruik hier van is om ter

ClyReeren.



Recepten,tt6

t2 .

Tyc' .SpecierDecodtEmottient.

unc, iij.

iulliant: per horain in q ƒ.

aqucB Communis-^ in Co-

lat. lib. iv. folve,

Saponis Venetiunc ij.

Misce pro famenta^

I3-'

5^, Nitri puri dr. i.

Lap, Cancror, dr, ij.

Syrupflor.Rhoead. nnc.\],

Aq, decodt hordei unc, x,

Misce

14.

01 , Amygdal, dulc. vel

ejus loco . 01 , oliva,

rum purijjim, unc, ij. Vi~
• teil, Ov, N°. r.

bene fimul fubaStis misce
' Mei, puri, unc, i.

M, f, linäus^

12.

Neemd de . verweekend^e
afkookzelfs Kruiden ,

drie oneen. Laaeze in

genoegzaamWater een
uur lang kooken. Daar
na zeigdze door> hec

overblvfzel moec vier

ponden zyn , 'i^taar in

men fmélten moet tw ee
‘ oneen Venetiaanfche

Zeep ; dit moet voor
eene Stoo ving gebruikt
worden.

/ 3 -

Neemd zuivere S^lpeeter

anderhalf vierendeel

loocs. Kreefts-oogen
een half loot: Syroop
van Koornroofen twee
oneen. Gekookt Gar-
Iten - Water tien on-

een. Mengd het te

zaatnen.

14.

Neemd zoete Amandeloly
of, in deszelfs plaats,

zuivere Boomoly , twee

oneen. Een doir van

een Eyc. Wryft dit

wel onder een , en doed
*cr by zuivere Honieh
een onee. Dit geeft

men om te likken.

15 *

^ O Waarom de Heer Schryver , in dit Drankje No. 13.

als ook in No. 22. twee drachmas Lap, Cancrortim doed;,

erkenne ik niet te weten. Men moet echter zorg dragen

dat het niet te lang of te warm Haat, nadien hetliehtelyk

begin d te- geilen.



Recepten.

15 -

Kermis Mineral, gr. ii-j.

. Lap. Cancror. gr. xx.

M.f. pulvis temiJJ pro doß.

i6.

5% Veronicce.

Agrimonw
Hedera terrejiris.

Lirgce aureae ana partes

(squales, infundcmtur aquce

jervidce inflar poius

T/iecB.

17 *

5'. Somin. Cucum. unc.

Amygdal. excort. diilc.

N^. viij.

Amar. N"". ij.

Emulge. S. A. Cum aq,

decoSt. hordei, lihr. i.

Colat. detur ufui.

1 8 .

5:.. Myrh. gr. xv.

Lap. Cancror. dr. £.
M, ƒ. pulvis.

19.

^..Majjcepilul.de CynogiojJ.

gr. vi.

Fiant pilulce N°. ij.

H 3

117

15 -

Neemd Karthufianer - Poe-
der ofMineralifcheKer-
mes drie grein. Kreefts-

oogen , cw^'ntig grein.

Mengd het tot een fyn
Poeder , en geeft het op
eenmaal in.

16.

Neemd Eerenprys^

Agrimonie.
Aerdvyl.
Guldenroede, van.

ieder evenveel, doed ’er

Iv^okend Water boven
op , en trekt en drinjcc

het als Thee,

' 17

Neemd Komkommerzaad
een loot. Zoete gefchil-

de Amandelen, acht.

Bittere gefchildeAman-
delen , twee. Stoot de-

zelve klein, en maakt
met een pond gekookt
darllenwater daar van
ecne melk; welke, door-

gedaan zynde ,
gebruikt

word.

18.

Neemd Myrrhe, vyftien

grein. Kreefts-oogen,
eenhalfvierendeel loots.

Maakt die tot een fyn
Poeder.

19-

Neemd Pillen van Honds
tonge, zes grein. M«akt
hier van twee Pillen

,

voor eens.

20



Heoepteni|i8

ao.

w, J^alf Copayv, dr- R.

Vitell Ovi N°. i.

diu fimul tritis in mortario

y'itreo üdde,

Mellis puri ii^nc, i,

Misce.

ar.

Tußlagin,
Scabios.

Summit, Hyperic, ana
Man, i.

Clycirrhiz^J^afcs unc. ij.

Misce,

ptfundantur infiar potus

Theiß.

22 .

]g!. JSJitri puri dr. i.

Lap, Cancror, dr. ij.

Syrup, j4hkeps,unc» i.

pecoEb. hordeu um,
Misce.

23. ,

Pign.SaJJafras rafi. unc.

ij*

—
' TriamSantal. ana, dr. ij.

Glycirrhis, Raja unc: ij.

Scijja Mißa exhibe,

ptfimdantur jnfiar potus

Tpea,

20.

fJ'eemd Balfem de Copyy
vcseen half vierendeel

loots. Een doir van een
Ey, Mengd het in een
Glaazen Vyzel, en doet

’er by, zuiveren Ho-
nich, een once. Voor
’t gebruik.

21.

Moemd Hoefbladen.
Schorftkruid.

foppen van St.

Jans Kruid
van ieder een hand vol ,

Gefchraapt Zoethoud

,

%vjec oneen. Mengd en
begiet hetmetkookend
Water , en geeft het als

penen Theedrank.

22.

Neemd zuivere Salpeecer

eenvierdeloots.Kreefts-

oogen een half loot. Sy?
roop van Althsea, een
once Gekookt Garfte-

water 9 tjen oitcen,

Mengd het onder een

,

en geeft het ten gebrui-

ke.

23 -

Neemd gefaspt Saflefras-

hout twee oneen. Wit,
geej, en rood Sandel-

hout, van ieder een half

loot. Geraspt Zoethout
een once. Sneid en

mengd het onder cen^,

doed het als ceneThee
gebruikt worden.



Recepten. Ï19

24.

Léiud, Liquid’ Sydenh^

gtt. XV.

Syrup. Diacüdii, u?ic, JJ.

Aq, deeoEt hordei* unc, i.

M.f. hauftus.

25.

^ßpeckr(^)pr'0 decoä *An-
tifehrili* unc* iij.

hulliant: per k horam , vafe

Claufo in ƒ. q. aq. Com-
munis < dein Colat. libr*

iv> exhibß*

/

24.

Neemd Sydenhams pyn-
{lillend aftrekzel, vyf-
tien droppen. Ru/lmaa-
leende S^yroop een half

once. Gekookt Garfte-

water een once , mengd
en geeft het op een-

maal in,

25.

Neemd deKriiiden van dea
Koortsdrank drie oneen.

Laatze in een befloo-

ten vat, met genoeg-
zaam Water, een half

uur gekookt worden
giet het daar na door ,

en het overblyfzel , dat
vier pond moet zyn

,

doed voor ’t gebruik

, zyn,.

De Species pro Deco&o Jnti fehrUi is, volgens de
Weener /Apotheek, p, 76. aldus:

52. Radicis Acetofa libras tres^

.... Scorzonera libram unanit

Rafura Cornu Cervi libram Jemis

^

Hordai Criidi libras duas

,

Seminis Faniculi,

Corticum Citri Siccatonm ana uncias tres ,

Incifa mifceantur ^ ferventur pro ufu.

Ik hebbe gemeend , diergelyke dingen hier te moeten by-

voegen , om dat de Schryver in het Werkje , zig daarop dik-

w^erfberoept. Een min ervaaren Leezer , moet nogthans niet

denken,als of in deezezagte Kruiden, juilleene eigen aartige

kracht,tegen de Koorrfen ware; want alle zagte, verdunnen -

de , en verkoelende Dranken , zyn ,
in de hitte der Koortfen ,

byna van het zelve vermogen. Een afkookfel van Scheeps-

Befchuit, geharscht Brood of gepelde Garft met Azyn Ho-
nich No. 3 1

. , of met een weinig Wyn ofQtroenzapeh Zui-

ker aangenaam gemaakt, .is voldoende.



120 Recepten,

26.

5,-; Tartan Emetici gr. v.

f'. pulvis,

27.

ly. Tpecacuanh, drt,J[?.

E. puh'iu

28.

Pulvis CornacJnn gr.xu

29.

polychreß dr. ij,
^—— Tartar Vitriol, (^x.

Syrup y.Rad aper iinc. ij.

jiq.decoSt. hordei libr.^.

Con, Citri unc. ij.

M,

So.

Cort. Peruvian. unc. i.

F» pulvis tennis

dividendus in xii. dofes

(Bquales,

^.MelUs despiimatilihr iij.

' Aceti - vini fragrantis.

lib, i.

2d.

i\re^/W(iBraakwynfl;een vyf
grein. Maakt het toe

een Poeder.

Neemd Braziliaan fche
Braakwortel een half

vierendeel loots. Maakt
het tot een Poeder.

28.

Neemd Cornachin.s Pur-
geer - Poeder , veertig

grein.

29

Polychre(!zoutèen

half loot. Gevitrioleerd

Wyniteenzouteen vier-

de loot. Syroop van de

vyf Openende - Worte-
len, twee oneen. Ge^
kookt Garflewacer

,
een

half pond. Water van
Citroen - fchillen twee
oneen. N'^engd, en geeft

het ten gebruikc.

30^
'

Neemd den Koortsbaft ,

een once. Zeer fyn ge-

maakt, verdeeld mén
dit Poeder in twaalf gc-

lyke doelen.

31-

Neemd gefchuimde Ho-
nieh , drie ponden. Ster-

ke Wyn - Azyn een



Recepten,

Cryflal Tartar, gr, xl.

Sal polychrefl. gr. xx.

M- ƒ. pulvis.

dentur plures taks dofes ,

prout opus erit.

33 *

5?, Theriac diatejfär.

Qonferv. Ahfinth. ana

unc, i. jj. ^

Misce.

34.

MaJJ.piluL Ruß. dr^ß.

F: piluL vij.

35 -

11% OxymelScillit.unc.\](f')

Sal polychrefi. dr. ij.

Tanar. Vitriol, dr, i.

Aq. Communis, unc. viij.

Spirit. Mentli. unc» ß.
M.

30.

5^, Sal polychrefl. dr, ij,

- Tartar Vitriol, dr. i.

Theriac diateflar.unc.W].

Syrup. y.Rad.aper.q f.
ut fiat Eleäuarium.

m
32.

Ffeemd WynfleenkriflaU
len veertig grein. Po-
lychreftzouc twintig
grein. Wryftdittoteen
Poeder, en geeft daar
van zoo veel noodig

33 »

Neemd de kleine Tlieria»»

kei. Conferf van Alfem.
van ieder anderhalve
once. Mengd , en geefc

het ten gebruikc.

34.

Neemd Rufhes Peftpillen

dertig grein. Maakt ’er

zeven Pillen van, en
geefc ze op eenc reis.

35 -

Neemd Zee-Ajum Honich
twee oneen. Polychrefl:^

zout een half loot. Ge-
vitrioleerd Wynfteen-
zouteen vierdeloot.Ge-

mecnWatera'cht oneen.
Geeft van Kruifenmunc
één loot. Mengd het.

Neemd PolychreflzGUt

een half loot.’ Gevitrio-

leerd Wynlleenzout

,

een vierde loots. Klei-

ne Triakel drje oneen.
Sy-

(*) Indien men de Zee-Ajuin Honich niet by de hand
hadde , dan neemd men eenen middelmatigen Ajuin ,

welke
men met een Romer heeien Azyn flampt , en het vogt ’er van

door een doek wringt, waarby men vervolgens even zoo
veel Honich mengd. Hier van geeft men

, om Fluimen tö

JüiTen , alle half uur een lenel vol.
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Syroop van de vyf ope-
nende Wortelen, zoo
veel genóeg is , om
daar van een Conferf
te können maken.

37 ‘

y. Recent, grdminis lihr g.—— Taraxici cum toto

unc. iv.

Scijfa tufa hiilliant.inf.q.

cq: Communis vel ö* feri

iaäis ^fi commode liaheri

pêterit^per ' haram. Co-

lat.fortüer exprejjce. lihr.

jj. adde.

Mellis puri unc. iij,

Misce.

38.

52. Summit. ahßnth. vuig.

unc. ij.

Rad. Calami Aromat.
— Gentian.
— Imperator, ana unc.u

Baccêr. Lauri unc. i. ß— Juniperi. unc. iij.

Sem. dauci Cretic.unc. i.

tuja mifla infundan-

tur Calide vafe Claufoin

vini boni , vel £f hydro-

melitis libr. viij.^r 24
horas (*)

37 -

Neemd vcrfch Gras, een
half pond. Hetgeheele
Honds - of Paardebloe-
men Kruid , vier oneen.
Sneid en ftampt het te

zaamen, doed het dan in

genoegzaam Water of
WyeCals men die heb-
ben kan) kpoken een
half uur lang ; zeigd het
door, en parll het wel
uit. In het doorzeigzel

»

dat twee pond moet
zyn , fmelt men zuive»-

ren Honich drie oneen.

38.

NeemdToppen van Alfem
twee oneen. Kalmus-
Gentian- en- Meefter^
wortel , van ieder een
once. Laurierbeflen an-
derhalve once. Jenever-
besfen drie oneen. Cre-
tifch Daucuszaad, een
once. Sneid, floot, en
mengd het te zamen;
giet ’er op twee kannen
goeden Wyn ofMeede.
Laat het24uuren in ee-

ne zagte warmte, en in

een beflooten vat ftaan.

Voor het gebruik.

39
I*) Zoo riien de Kruiden, die tot deezen Wyn zyn voor-

geichreven , zeer fyn, en met drie of vier pond zuiveren

Kunieb of gemeene Svroop tot een Conferfmaakt, dan
heefe
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39 - 39>

Scilh recent um, ß, Neemd verfchen Zee-A-
infundantur lih, ij. vini juin , een looc> Giet

h'oni (*) daar op twee pond bes-

ten Wyn 5 en houd hep
voor ’t gebruik.

40. 40.

5:, Camphordï.u Campher een vier-

Solvatur terendo in mor

•

deloocs, ZoeteAman-
tarioinunc.i.OkAm'^g^ del - Oiy een once

dßlarum dulc Mengd dit ineen Vyzel
wel onder elkander.

heeft men een deftig Geneesmiddel , ’t welk in allen dee-

len met No. 33, overéén en in zeer veele Ziekten, te pas

komt; Ook is het, aldus bereid, veel fterker dan een af-

trekfel met Wyn. Twee oneen van dit Conferf, met een

half once Koorisbafl gemengd, en daagelyks tot eene halve

once, in vier ryzen, gebruikt; geneeft veele afgaande

Koortsfen : Zoo ook twee of drie oneen van dit Conferf

met eene halve once Limatum Martis gemengd, en in de-

zelve veelheid ,
gebruikt, is een groot middel in de Bleik-

Waater-en hardnekkige- Geelzucht. Een ®nze van dit Con-
ferf, met één drachma j^loes gemengd, is, van één tot

twee drachma, twee of driemaal op één’ dag, ingegeven,

een goed Maag- en Darm Zuiverend en verflerkend Middel.
Twee drachma daar van, met 10 of 15 droppen Laudani
liquidi , en i O grein Sal Cornu ^ervi, ofCampber , gemengd ,

en *s avonds ingegeven , is ,
een goed Ruil- en Zweet- ver-

wekkend Middel", ’t welk müTchien, veel beeter, dan de
alombekendé Tberiac^ te achten is.

(p) Dit is een eenvoudig, maar heerlyk Middel. Ik beu
gewoon eens/ioo veel Scilla Marina yllha te neemen, en
merke nog, dat eenige Lyders eenen Theekop vol, daar
van verdragen kunnen, Nog onlangs, hebbe ik, van ge-
droogde, gepoederde , en tot Pillen gemaakte 5a7/a,eene
vaardige uitwerking ghhad ; dog de Verfche is nogthans
beeter. By gebrek van hcc Kermes Mineralf dunkt my,
dat men dit middel in de ontüeeking van de Long, om äe
uitwerping van Fluimen te bevorderen, gebruiken mag.
Althans de Heer Huxham, Effay on the Fervers

,

geeft

by het achterblyven van de Uitrachgeling, aanilonds een
zagt Braakmiddel , eu pryil daar toe , het Oxymel Scilliticumf

weinig, dog dikwils,met eenen bekwaamen Drank inge-
geven. Ziet ook p. 24.

pïcze Sr4eeri:'g op den Buik der Windzuchtigen

,

.

’ door
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4T*

5^. Ol. Still. Anifi gutt. iv.

Saccharipuri Jiccugx.:nh.

Rhei gr. xv.

JVi. ƒ. piäviSk

41.

Neemd Anys-oly vier
droppen. Gedroogde
witte Zuiker veertig
grein. Rhabarber vyf-
tien grein. Mengd het
tot een Poeder.

42.

^.Aq.Still.Menth.unc viij.

Sp. Menth, unc. jj.

M.

43 -

Still Cinamomi.unci.

_

— hordei libr. (i.

Opa puri — gr. iij.

Lap. Cancror. dr. i.

Syrup. papaver. Alb. unc.

M.

44.

Rhei Eleä. dr. i.

Myrobolanor. CitrinAx
M ƒ pulvis.

Netmd Kruyfemunt Wa-
ter acht oneen. Kruy-
femunt GeeR een halve
once. Mengd het.

43.

Neemd Kaneelwater een
once. Garftewater zes
oneen. Zuivere Opium
drie grein. Kreefts-ogen
anderhalf vierendeel

loots. Syroop van wit-

te Slaapbollen een half

once. Mengd het.

44.

Neemd uitgezogten Rha-
barber een vierde loot.

GcclcMyrobolancn een
half vierde loot. Mengd
het en maakt ’er een
Poeder van. 45,

door onzen Schryver aangeprezen. , word van zommigen,
01 . Bezoardicüm IVedelii genaamd. De Heer Schaar-
SCHMIDT, in zyn Patbolofria, pryd ze zeer aan in den
Hik (Sin/rultus)

,

tien of meer droppelen ingegeven. Maar
de Hr. Poüteau (dans Mélange,s de Chirurgie) ^ roemd
de Campher, in Amandel Olie ontbonden , heel zeer in alle

roos achtige oniftekingen in den Long en het Ribben-
vlies , en by Kraamvrouwen eenige daagen na hare ver-

losfing. Hy gebied 12 of 15. Ja! tot 60 grynen Cam-
pher in een half uur in te geven; dog in eene v.'are ont-

fteking {Inflammation Pblegmoneufe) is dezelve (zegd Hy),
van geen gebruik. Althans de doijer van een Ei of de
jdmandel oly is een vry bekwaam Middel, om de Cam-
pbcr ,lQ doen oploiTjn en in te geven. In zommige Kramp-
ftchtige Pynen, is dit laatfte ook eene goede fmeering.
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.45.
5:. Theriac. Androm dr. i.

F, bolus,

46.

5? Rad Tpecacuanhce.gx,':^'^

F. puMSt

47 -

5?. Qpii Crudi gr. i.

Fiat pilula.

48.

ViUi Antimoni Cerati.

gr. viij.

F pulvis,

49 -

5/. 5 o/i Armencd dr. vi.

Gumm. Arabic, dr. i.

Theriac,Androm.unc.i

Syrup. Papav, Alb. q ƒ.

ut ƒ. EleAuarium.

50.

5^. Vini bofii lib

Aq decoEb hordei Ubr.

— Cinamomi. unc, i.

Sacchar, puri dr. Vi.

M,

• 51 -

5?. Terebinth pures dr. ij.

Fitell Ov, N. i.

Diu fimul tritis ^ bene

permijïis adde.

TheriacAndro7nrunc.^,

45 -

Neemd Thefiäkel een vief*

de loor. Maakt ’cr een
Slikbrokje van.

46.

Neemd Brafilifchen Braak-
wortel veertig grein.

Het worde een Poeder.

47 *

Neemd Ruuwe Opium een
grein Maakt ’er een Pil

van.

48.

Neemd Glas van Spiesglas

met Wafch bereid, acht
grein. Het worde edn
Poeder.

49.

iV^em^Armenifchen Bolus
anderhalf loot. Arabi-
fchc Gom een vierde

loots. Theriakel ander-

halve once, Syroop van
Slaapbollen zoo veel
genoeg is.Maakt ’'cr een
^Conferf van.

50.

Neemd goeden Wyn een
half pond. Garftewa-^

ter anderhalfpond. Ka-
neelwater een once,
Zuivere Zuikcr ander-

half loot. Mengd het.

51.

’Neemd Zuiveren Terpen-
tyn een half loot. Ee-
nen dooyer van een

' Ey. Als dit wel ge-

mengda en vereenigd is

,

doe
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Ladtis pmiRec. unc. v.

F. Clysvia. (*;

52.

5^. Specier. Deco£t, EmoU
lient unc 1].

BullianUin ƒ. q. aq. Com-
munis.^horamJZolat.uncx.
adde.

01. lini unc. ij.

M. f. Clysma,

53.

5^, Fol. Althéa, m, ij.

Rad, Althéa, tmc. i.

Sem. lini Contus dr. ij.

Bulliantiper i horam inƒ q.

aq.communis^dien ColatWh.
lij. adde.

Nitri puri, dr. i.

Mellis puri unc, üj.

M.

%
w. TamarifÊor, unc. iij.

BullianUinf.q.ciq Commu-
nükhoramColat libriï\,adde

Nitri puri dr. i.

doet ’er by l'heriakel
een halve oncé. Verfche
Zoetemelk tien loot.

Gebruikt dit* tot een
Clyfteer.

52.

Neemd van de verweeken-
de afkookzels Kruydcn
twee oneen. Kookt ze
in genoegzaam Water
een half uur. Zeigd
hec door. Het over-
blyfzel, dat tien oneen
moet zyn , moet ge-
mengd worden met
Lyn-oly twee ‘oneen;
op dat het een Clydeer
worde.

53 -

Neemd Alcheebladen twee
handen vol. Akhee-
woitel een onee Ge-
kneusd Lynzaat een
half loot. Kookt het
een half uur ih genoeg
Water. Zeigd het door,
dat drie pond moet
zyn , en mengd ’er by
Zuivere Salpeeter een
vierde loot. Zuiveren
Honich drie oneen.
Geeft het ten gebrui-

ken .

54.

Neemd Tamarynden drie

oneen. Laat* ze een

, vierde van een uur in

genoegzaam Water ko-

ken.

(*) Ziet het geen in onze korte Aantekening, op p. 69-

van het gebruik van deeze Clyfteer, gezegd is.
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Mellis me. ij.

F.

55‘

Farin.Sem,Sinapi,uncX
—— lini unc, i.

fabar. unc. i.

Salis Commun, dr, ij.

Aceti q* ƒ. ut fiat pafla^
pedum plantis applicanda:

56.

5?. Vitriol alb. dr. i.

Aq Communis, uhc, u
Misce.

57-

Agarici , pedis Equin fi-

gufd pulverifati quantum
fußcit.

" 58-

Theriac: Andrqm, dr. i.

Sal Corn Cervi gr. x.

M. ƒ. Bolus. (*)

12?

ken. Daar na zeigd hec
door, dac drie Medi-
cynfche ponden moec
zyn, en doed ’er by.
Zuivere Salpeeter een
vierde loot. Honich
twee oneen.

55 ‘

Neemd Moftardzaat-Meel
een once. Lynmeel an-
derhalf once. boone-
meel een once. Gemeen
zout een half loot. Azyn
tot genoeg is , om ’er

een Pap van temaaken ,

en onder de planten
van de Voeten te leg-

gen.

56.

Neemd witte Vitriool

»

een vierde loots. Ge-
meen Water een once.
Mengd het.

57 »

Neemd Schwam van Ei-

keboomen , zoo veel

van nooden is, maakt
’er een Poeijer van.

58.

Neemd Theriakel een
vierde loot. Zout van
Harfthoorn tien grein.

Mengd,

(*) De Hr. Pringle, fchryft in zyne Difeafes of the

Arm’j , denzelvea Bolus, óog met anderhalve Drachma Tbe^

riäc vooT, Tot hetzelve einde , on om te doen Zweeien,
geeft hy ook elders de volgende twee Haußus op. 52. Sp

Mindsreri Coch. i. Aq, Commun. q.f, Mifce, Vel. §2. Sal.Vo^

lat, Cornu Cervi gr. XL. Acet. Commun. unc. i. ß. Mifce, Alle

twee uuren een te geven , tot dat het Zweet volgd. Deeze
laat*
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5P.

LaStis dulcis recént. Hbr,

jj-

' Vini yliiflriaci aio, iinc

iv.

Bulliant :fimul per momen-
tum^ dein , Colojtro latlis

per Colatur. feparato ,

. Jeriiin purum e/hibe*

6ó.

\\ Rad Serpentar. Virgin.

-- Contrayervce ana x
'

Cort. peruvian óx. firn.

Camphor. gr. iv

M.. f. pulvis. ('’=)

t>;. Camphor, dr/i.

Teratur in mortario vitreo ,

.addendo guttulas viginii

Jpirit. F'ini ReBificatijdem

Mdde:
Saccharipurificciitnc ij,

diu fimul tritis misce

Aceii Vine fragrantis,

unc, X-

Mengd., en maakt *ct
een Slikbrokje van.

59 ^

Neemd Verfie Zoetemelk
twee pond. Witten
Ooflenrykichen Wyn
vier oneen. Laat dit
een oogenblik koo-
ken , daar na feheid
bet dikke Kaasachtige
deel van het dunne ,

en geeft het dunne te

,
gebruiken.

. 6o.

Neemd Virginife Slangen-^

wortel. Tegengift wor-
tel, van ieder tien grein.

Koortsbalt dertig grein.

Campher vier grein.

Mengd , en maakt ’er

een Poeijer van,

6i.'

Neemd Campher een vier-

de loots Wryfe ze in

eenen Glaazen Vyzel
, .

met twintig droppen
• overgehaalden Brande,

w^n : daar na ver-

mengd ’er twee oneen
zuivere drooge Zuiket
meede. Doet dit dan in

tien

'Jaatfle Zweetmiddelen komen in Ziekten met Ontfleking,

meer te pas; nadienze geenzins verhitten, en doorgaans
eene zagte doorwaafleming , bevorderen.

C*) Wyl dit Poeijer zeer onaangenaam , bitter en heet

js,_fi;aat het te vreezen , dat weinige Lyders het op den
duur zullen gebruiken kunnen , ten zy het vooraf met
een weinig Syroop tot een brok of likking is gemaakt,
cn met een weinig Wyn , die ook zelf in de kwaadaar-
ilge Rot'Koortfen zeer heilzaam is, word ingegeven.-
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Misce, (^)
Servetur in vqfe vitreopiiro

hene claufu.

62,

Radic, Raphan. Ruflic,

Ree, unc, iv.

FoL Recent, Coclilearw,

— TrifoL aquatic, ana.

. fn, ij.

— Salvice m. L

SciJJa mijla infunde vafe

claufo in Vini albi au-

flriaci libr,vï. leniCalore

per2d^borüs,^'Colat,ex-

hibe.

63»

5:. Rad, Lapathi acuti,—- Folypod. querein,

an, unc,
JJ.

CryftalV tartar, dr. iij.

Decoque per^ horafninlibr.

iij.

lactis dulcis recentis,^Colat.

adde

:

Mellis purijfim. unc, i. Jj.

M.

129

tien oneen flerkenWyn-
/izyn; ’c welk men in

een Zuiver Glas wel be-
waard.

62 ,

Neemd verfche Peeper-
wortel vier oneen. Ver-
feheLeepelbladen

,
VVa-

ter- drieblad van ieder
twee handen vol. Sa-
iieblaaden’een hand vol.

Sneid, en mengd die

met witte Oostenryk-
fehe Wyn, fes pond.
Laat dit in een zagte
warmte 24 uuren trek-

ken; daar na zeigd het

door, en geeft dit ten

gebruike.

<53 -

Neemd Patiehwortel
, Ei-

keboomvaaren Wortel

,

van ieder eene hal ve on-
ce. Wyn (leen Cryibl-
len drie vierde loot.

Kookt dit een half uur
in Zoetemelk drie pond.
In het doorzeigfel

mengd zuiveren Ho-
nich , anderhalve once.

64.

(*) Dit Mengfel word van den geleerden R. MeA o,
in zyne Monita ^ Pr^espta Medica Capt: i. SeCi. vi. oni

het Zweet te verwekken, zeer aangepreezen ; Ook zegd.
hy ;

dat Azyn QAcetum)

,

zeer bekwaam is om de afkee- '

righeid van de Campher, te verhoeden, en beide dienen
om de te rug gekeerden kwaaden uitHag by Koortfen , te

doen hervoorikomen. F. Hoffman geeft de Campher
met Mirum gemengd, dog dit laatfle maakt het Bloed
niifichien nog dunner, en is aldus in Rot-kooriien

,
na-

deeii^.

1
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64.

»f. Spirit, Cochlear. unc. ij.

Elixir. Froprietat. Fa-
racels, unc. i.

M.

65 *

§?. Sp. Salis marini. dr i.

Mell. Rqfar unc i
J?.

j^q. Contmunis. unc. v.

M.

66.

5^. Mercurii Sublimati Cor-

^
rofivi gr. xii.

Spirit, frwnenti femel

Reäificati. lib ii.

Inphiala vitreapura claufa

Jerventur , donec Mercur.

Jublim. fponte folvatur.

67.

P’. Rad. Althm, unc. ij.

Bulliant: in q.f.aq.Commu-
nis per horam , fub. fi?iem

addendo.

Glycirrhyz. rafcc unc. i.

Qolßt. libr. IV. exhibe.

64.

Neemd Geeft van Lee-
pelbladen twee oneen.
Elixer van Paracelfus

een once. Mengd het.

^5«

Neemd Geeft van Zee-
zout een vierde loot,

Honicli van Roozen an-

derhalf once. Gemeen
Water vyf oneen.
Mengd het.

66 .

Neemd opgeheve inwree-

tenden Kwik , twaalf
grein. Qvergehaalden
Koornbrande\^ijn , of.
Moutwijn , twee pond
of , 24 oneen. Laat
dit in een zuiver toe-

gemaakt Glas ftaan , tot

dat de Kwik geheel ge-

fmolten is.

67.

AUheewortel twee

oneen Kook die in ge^
* noegzaam Water een

uur lang, op het laadt

doed ’er by ^ Zoethout

een once. Giet dit ver»

vol-

(*) Men moet inda^tig zyn, dat als in de Latyi-ifche of

Nederduitfehe Voorfchnften.van Ponden gefprooken word,

men altoos Medicynfche van^ twaalf oneen bedoeld,

(I') Eenige, en onder deze Richard, Formtih me-

dec: pro Nofodocbiis miiitarib GalL") men^jen , om de uitwaas-

zeming le beier te bevorderen , onder dit middel ógrynea

Camphec, en om de kleuren hnaak te veranderen, een

ppce Syrupi papav; FboeHdos,
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volgens door. Laat het
afkookzel vier ponden
zyn, 't welJc gebruikt
moet worden.

68 . 68.

5«. Scammon. gr. xv. iVi?^7«iScammony vyfden
Sacchari puri gr. v. grein, Zuivere Zuiker
JEthiop. Mineral gv, XX, tien grein. Mineralifch-

Stib, diaphoret, gr. xu. Moor twintig grein.

M, ƒ. pulvis, Sw^eetdryvend Spiesglas

twintig grein. Mengd,
en maakt het tot een
Foei

j
er.

69. 69.

Flor, Sulpimris, gr. xxx. Neemd Bloem van Swavel
Mthiopis Mineral, gx,x, dertig grein. Minera-
M, f, pulvis, lisch-Moor tien grein.

JDenturtales dofes No.xxi, Mengd, en maakt ’er

een Poeijer van ; en
geeft eenentwintig zul-

ke Poeijers te gebrui-
ken.

70.

Neemd Mineralisch-Moor
een once. Varkens- Vet
drie oneen. Mengd,
en maakt ’er eene Zalf
van.

71-

Deze Zalf is tegens ’t SchinTt («S’ca&w) ,
zeer goed

,

het ergfte daar van is , dat zy de Huid en het Linnen van
de Lyders, zoozwart en vuil maakt, dat men dezelve naauw-
Jvks feboon kan krygen. En , fchoon de vafle Kwikniid-
delen deze Ziekte het vaardigist helpen, zoo is de volgende
Smeering nogthans niet te verachten, vooral, wanneerze
zeer dun gefmeerd, en ^er, oni den reuk, een weinig
Barndeen oly enz. by gedaan word ; Saponis JMigri

Vuig. unc, xij. Flor, Sulphmis nnc, iv. Mijce Weed altoos

indagtig: dat in de grootße Eenvoudigheid , de grootfte IVys^-

beid is I

1 2

70.

B?» Mthiop, Mineral, unc, i.

Axungice porein, unc,

fielt, Unguent (*)
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7^
5/. Turpeth, Mineral, gr. v.

Rad. Jalapp. gr. xl.

Saccharipurificce. gr.xx

M» pulvis tenuiff. in

Mortario Vitreo,

7T-

Neemd MineralifcheTur-
bith vyf grein. Jalap^

pewortel veertig grein.

Zuivere drooge Zuiker
twintig grein, Mengd
het in eenen glaazen

Vyzel 5 cn maakt ’cr

ccn Poeijer van.

É É

AAN-



AANHANGSEL
,

VAN

GENEESKUNDIGE’

VOORSCHRIFTEN,
NEVENS DERZELVER KRAGTEN EN

GEBRUIK, ZO ALSZE BY HET

GROOT-BRITTANNISCH

VELD^H OSPITA AL
In den laacften Oorlog gebruikt zyn.





|r~
^

W
^ ^

^
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VOORREED E.
'

*jf^ y de derde vermeerderde Uitgave van het voo^

^Mm renflaande Werkje van den Heere Baron va n
S w I E T E N , over de Leeger - Ziekten , oordeelde ik

aan myne leaderlanders geenen ondienß te zullen doen^

wanneer ik daar achter een Aanhangfel van Genees-

en Heelkundige Foorfchriften, dewelke by het Britfche

Veld-Hospicaai indenlaatflen Oorlog gebruikt zyn^
voegde ; nadien het daar mede zeer veel betrekking en

over•‘een komfl hadde , en tevens leerde , op wat wyze
en met welk een geringen omflag , de bekwame Engel-

frJiePraÜizynSy hunn^ZiekeKrygslieden behandelden»

9

By de Vertaling van deze weinige Bladeren heb

ik de kortheid betragt, en daarom de lyfl van de

Alombekende enkele en, te zaamengefielde Middelen ,

welke buiten deeze Voorfchriften by de Engelfchen

in gehrwk zyn, weggelaatem ; als ook de lyfl

van Medikamenten en Inflrumenten , welke de

Chirurgyn - Majors fw hunne Regiments - Feldkis-

ten verpligt zyn, te houden.

Dan dewyl in deze Formutae zomwyle ecnige te

zaamengefielde Middelen , als by voorbeeld

:

Pu] vis , e

Bolo cum Opio. Pulv: Contrayervas Compofi^us,

Aqua Alexeteria Spirituofa enz: worden gevonden ,

welke hy ons niet zeer bekend zyn , zoo diend tot na-

rigt , dat ik deeze uit de Londenfche Pharmacopasia

yan 1746. heb nagefchreven , en, nevens eenigs

andere , bv v»^\zs van aantekeningen , '"er by gevoegd.

I 4 Tot
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Tot meer gemak van den Leezer , heb ik ook de

kragten en het gebruik van de vnorgefchreve Mulde-

Icn^ welke afzcndej'lyk gedrukt waren ^ onder ie-

der Formul geplaatß ^ en op eenige plaatfen de vry-

heid genomen tujfchen twee haakskens [J , eenige

reegels te’ voegen of ’er onder te plaatfen.

En gelyk ik op de laatfle bladzyde van het voor-

gaande JVerkje zeide^ dat in de grootfle eenvou-
digheid de grootfle wysheid beflaat, zoo vertrou-

We ik ook y dat deze eenvoudige Voorfchriften , zel-

den uit meer dan 3 of 4 Ingrediënten heflaande ,

m de Genees- en Heelmeefiers van het Britfche Veld-

Hospicaal, tot haare maakers hebbende ^ meeren-

deels den kundige?! zullen behangen.

’s Ilertogenbofch

I 7 I 7 2.

J. VAN DER rii\AR.

AAN-
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By het Engelfche Leeger ^ Hospitaal in

gebruik.

Bolus Anti^Dyfentericus.

Brokje tegen den kwaden Buikloop.

Philon. Roman, dr. £.

Rhdbarb. pulv. gr. x.

Syrup. q. ƒ. (*)

Misce.

Dit Middel word voor die geenen dienflig

geoordeelt ,
welke met eenige Bloedftor-

ting uit de Darmen bezwaard zyn. De kragt des

Opiums in het Philonium bevreedigt de Ingewan-

den 5 en de Rhabarber voerd de Slymige vogtig-

heden af, wier zuure inwretende Deeltjes de

Vaaten aangrypen en hare ontftoken vereeni-

gingen openen. Dit Middel moet naar omilan-

digheid des tyds en hardnekkigheid des kwaads
herhaald gegeven worden, wanneer Aderlaaten,

Braaken , en het enkele Rhabarber Bolus niets

helpen.

Ca-^

(*) Door het enkele woord Syriipus verftaan de Engel,
fchen altoos Kandy ofgemeene blanke Syroop : Zy kooketi

dezelve van witte Zuikermetzuiver water tot een bekwaa-
me dikte.

I 5
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Cataplasma Sinapinum,

Mollert • Pap.

Farince Semin: Sinapin,

.... Ayeniet. ana,

Acet q, ƒ. Misce,

Wanneer men die Middel by het Heupewee
[Ifchiatica'] op het p^mlyke deel legd, zoo zal

het zeer verwarmen , prikkelen , en zomwylen
daar in blaazeil trekken. Hier door word eene
vrye doorwaafleming bevorderd^ waar door de

Ziekmakende Hoffe ontlall word. Dit Middel
kan ook in Lammigheden goede dienllen doen;
want het bevorderd door zyne prikkelende wer-

king den omloop van ’c Zeenuw- Vogt, en her-

ileld de voorige Veerkragc der valle Deelen en

Vaaten.

Collyrium é Vitriolo,

Vitrioiifch - Oogwaater.

Aq, Fontan. unc, viij.

Fitriol, Aib, gr. x. (^ad xx.)

Misce,

In alle ontllekingen der Oogen , en in alle

fcherpe Zinkingen
, die op deeze deelen vallen ^

kan dit verkoelend en afdryvend Oogwaater ,

zoo men voorheen Adergelaten en Spaanfehe-

Vliegen heeft gebruikt , naar welgevallen ge-

bruikt worden. Om het nog kragtiger te maa-
ken , zal het niet ondienllig zyn [daarby éenige

grynen pulv. Cerujfce optim. te doen en] tevens

Pisdryvende Middelen inwendig te gebruiken.

JJe-
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Decorum Anti - Emeticum & Febrifugum.

Drank tegen het Braaken en de Koorts.

Sal Abfinth. dr. vi. Coq: in

Aq: fontan Lib: iij.

Despuma y deinde inflilla gradatim Spirit, Vitriol, q,

ƒ. ad Saturationem^ adde, Aq. Alexiter. Spirituos,

Sacchar, Alh. ana unc. iij.

M.

Koortfen worden dikwerf , van wegen den

flappen toeftand der Maag- Veezelen, met Wal-
gingen en Braking vergezeld : In zulk eenen toe-

nand is dit een niet verachtelyk Geneesmiddel,
wanneer men nu en dan daar van een Leepel-

vol, en vooral telken reize nahet Braken, in-

geeft. Zelden faald het in weinige uuren ver-

ligting aan te brengen. By afgaande Koortfen,
daar de beroemde Koorts bafl: niet heeft kunnen
helpen , heeft het gebruik van dezen Drank
zomwylen goede dienften gedaan.

DecoStum Peruvianum.

Peruviaanfchen Koorts - Bafl * Drank.

5?, Cort. Peruvian. pulv. unc. ij.

Nitri unc. Sem.

Coq: in Aq, fontan Lib. iij. ad dimidias Cola.

Dofis ah unc. ij. ad iij. Sextd quhque hord.

De kragt van dit Peruviaanfche gewas is hee-

den ten daage al te zeer bekend , dan dat het

alhier eene verklaring en aanpryzing nodig heb-

be. Buiten de Koortfen , ilrekt deszelfs goede

uitwerking , zig ook tot Wonden en Verder-
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vingen uit. Deze wyze, om die Middel in te

nemen, diend vooral voor de ziilken, welker^
Maagen misfehien het Poeder daar van wederom
zouden overgeven. By eenige nalaatende Koort-
len, komc de goede uitwerking van dit verwon-
dcrens - waardig Geneesmiddel voornameiyk te

pas, wanneer de Maag en Darmen enz., door
een zagt Braakmiddel van 25 grynen Tpecacuanha
èerft gezuiverd zyn. Zoo dit Middel door den
afgang mogte werken , en aldus het oogmerk
hinderlyk fehlen , dan zullen tien droppen van
het Laudan: LiqtUdt met eenig bekwaam Vogt
ingenomen , den afloop door dit Kanaal belet*

ten
;
[ook kan men ’c met een weinig zuiker aan*

genaam maken.]

Dsco&iiin ierpentariae.

Drank van Virginifche Slangen wortel.

5r.. R'id, Serpentar, Virginiarm ^ Contus. dr. iij#

Aq* fontdu. Lib. i.

Coq, ad medias ; Colat. add,

Thict, Thehfdc. gtt. xxx.

Sp: Sal. Folat. Oleos. dr. i.

Symp. de Cort, Aiirantior. unc. Sem,

.
M.

Deze Drank is by boos*aartige Koortfen^

waar van de Pols langzaam , zwak, en het Lic*

haam ‘zeer verflymd en zonder rufl: is , van zeer

veel nut. Hy fterkt het Bloed , opent de ver-

llopping in de Zeenuwen, en is het kragtiglle

tegen “gift. Het gebruik is 2 of 3 Lepels vol alle

vier uuren.

EkC'
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Ek&uarium Adßringens.-

Zaamentrekkend of Stoppend Conferf.

Fulv, é Bol. cm Opiö^ (*')

—— Nuc: Mofchat tofl ana unc. ij.

Syrup. de Meeon. q. f.

M. Cap. ä dr. Sem. ad Scrup. ij. Cum Julap: Cretaceo;

In ongemeene ontlaftingen des Buiks^ en in

hardnekkige Buikloopen , geeft men van dit

Middel een half vierendeel loods of tv\ee Scru-

pels met wat lulapium van Kr^^t , het welk ge-

woonlyk de pynelyke aandoeningen der Inge-

wanden verzagt. Wanneer men dit, twee daa-

gen lang, nu en dan ingeefc, word de kragt der

Ziekte daar door tegenftand gedaan. Voordat
men nogthans dit Middel gebruikt, moet men
vooraf Aderlaaten , Baaken , en door Rhabarber

doen Purgeeren.

^
Ekc^

Pulvis é Bolo Cum, Opio. ex Pharm: Londin.

Boli /drmenia aut. gallic: L, Sem.
Cinnamomi. unc. ij.

*

Radicis tormentillce.

gumm. Arahicif Singulor. unc, iij.

piperis longi , unc. SemiSf
Opii Colai. dr, iij,

M: F: Pulvis.
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EleStuarium Akxiterium.

Voorbehoedend Conferf.

Pulv. Contrayerv. Comp. iinc, ij. (*)

Rad: Serpentar. Virgin, unc,

Syrup. è Cort: Aurantior. q, ƒ.

M, Cap, dr, Sem.fexta quéque hora cum, lulapio dia-,

phoretico,

Inflammatorifche Koortfen , veranderen dikwils

in boos-aardige, waar by de Pols zeer onderdrukt

word 5 eh de overige deelen Kramp Stuiptrek-

kingen onderworpen zyn, zoo dat de omloop
des Bloeds in haare laatfte Ebbe fchynt te zyn

:

In zulk eene beklagenswaardige omftandigheid

,

doen verwarmende en verfterkende Geneesmid-
delen 5 nevens veelvuldige Spaanfche-Vlieg Plaa-

llers 5 dikwils w'onderbare uitwerking. In dee-

zen loelland kap een half vierendeel loods van
dit Ekttuarium ^ met drie of vrie Lepels vol van
\\QtzwQQtdYyvQnd]u\e^[^ulapiumDiaphoreticum~]y

dat men alle 4 of 6 uuren geven moet, niet

zonder hoope van eene goede uitwerking ge-

bruikt worden.
Ekc^

Pulvis CofitrayervcB Cmpoß. ex Pharm, Londin,

5^. Puïv, è Chel. Cancror, Compos. ® iij, Radicis Contra*

yetvcB unc, V.
Fiat, pulvis. Op de volgende en niet minder kragtige

wyze word ook dit poeder in de Pbarmac: Edinburgh

voorfchreven :

'

§2. Contrayerva drachm, VI.
Serpentar ice Virginian, dr. ij.

Croei zlngh dr. i.

pulv: è Cbelis Cancror: Comp, unc. ij p

F, Pulvis,
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Ele&uariwn Balfaimcnm,

Balfem- achtig Eleéluariuin.

Conferv: Rofar. Ruhr, unc iij.

Balfam. LucatelL unc. ij.

Syriip. (i.f. Mifce.

Cap. dr, Sem. urgente tujfi. add.

Pro re natd •

Balfam Sulpliiir. terebinth, unc. Sem.

Een half vierendeel loods van dit EleUuarium

kan, nu en dan, by dit foort van langdiiurigen

Hoeft, alwaar kleine Etterbuilen , of Zweeren
in de Long worden vermoed, gebruikt worden.
Dit Middel kan ook als een goed innerlyk Wond-
Middel. worden aangemerkc , en aldus tot dit

oogmerk dienftig zyn. Men kan daar van met
of zonder den Zwavel - Balfem gebruik maaken

;

[nogchans moet men wel in achtneemen, van
nimmermeer deze of foortgelyke Balfem- ach-

tige geneesmiddelen in te geven , wanneer ’er

eenige ontfteking of ook de minfte Koortfige

beweging by deeze Lyders plaats heeft: men
moet in dit geval haar zorgvuldig fchouwen en
geenzins verhittende maar verkoelende midde-

len gebruiken].

Ektluarium Diaphoreticum.

Zweet- Dryvend Eleóluarium,

Pulv: Contrayerv. Compoßt. unc. ij.

Nitri depurati, unc. i.

Syrup. e Cort: Aurantior. q. f.

M. Vapiat. dr. Sem. fexta quaque horcL

Alvvaar het Zweeten nodig geoordeeld word,
daar
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daar kanteen half vierendeel loods van dit Menf^-
fel, alle zes uuren meteen bekwaam Julep ge-
nomen, waarfch^mlyk zeer veel verligting aan-
brengen ; nadien het Lichaam daar door in ecne
beftendige uitwaasfeming onderhouden word ,

zonder het zelve nogthans te verhitten. Hier
van daan kan dit Middel by alle Verftopping van
de openingen der Huid, en by allerhande taay.

heden des Bloeds , na voorgaande Aderlatin-
gen , met goeden grond gebruikt worden.

Eleäuarmn ad Comrrha:am Virukntam.

Slikbrokje tegen eenen vuilen Druipcrt.

5^. Eleckiar, lenitivi. iinc. iij.

Rad: Jalapp, Pulv. dr iij. . .

Nitri depurat. dr. i. öP Sem.

Syrup. q. ƒ.M Capiat dr. i. ^ Sem. primo mane (^hora Somni»

Een kwaad-aartigen Dniipert word beilendig

met eene hevige ontfleking en fpanning in den
weg der PüTe vergezeld: Niets kan daarom by
deeze toevallen beter gebruikt worden, dan een

Middel gelyk dit. Deszelfs Verkoelende, Pis-

dryvende. Maag- en Darm - Ontladende eigen-

fchappen, komen het oogmerk des Geneezers

heel zeer te hulpe, wyl Purgeer- met Pisdryven-

de Middelen gemengd, in dit geval eene heilza-

me uitwerking doen. Want de verftopping des

Lichaams veroorzaakt onruft, en gevolgelyk

hitte in de Ingewanden, die natuurlyker wyze
aan de Piswecgen , welke daar mede verbonden
zyn , word medegedeeld. Hier by ftaat nog aan-

teinerken , dat eene goede levenswyze niet wei-

nig tot eene volmaakt Geneezing by breng". Al-
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]es wat Zout, Gekruid en Verhittende is, diend

men te myden , en in plaats van fterke en gees-

tige Dranken , moet de Lyder met verfriiïende

als, dunne Thee, Amandel-Melk of Garflenwa-

ter zig vergenoegen. Het gebruik van dit Elec*

tuariwn is ’s Alorgens en ’s Avonds anderhalf

vierendeel loods.

Nog Haat aan te-merken : Wanneer by eenen

Druipert een hevig gevoel of pyn in de Pisbuis

is, dat men als dan, nevens het gebruik van het

boyengemelde Middel, ten eerÜen moet doen
Aderlaaten; en zoo de pyn aanhoud, moet men
de Aderlaating hervatten, en alle Avonden, zoo

lang dit toeval duiird, vier gryiien Calomelas met
wat Conferv: Rofar. rubr. tot eene Pil gemaakt,

ingeven, en dit den volgenden morgen met eene

ruime Doßs van het voor{chixve EkStuarümwQ^
derom weg Purgeeren. [En dewyl in alle Ve-
nerifche Gezwellen en Zweeren , het fmeeren

met eene Kwikzalve zoo heilzaam is, diend men
den Penis daar mede twee reizen ’s Daags te fmee-

ren': Zie op Üngt: Ccsruleiim Mitius').

EleSluarium ad Gonorrhaam poß Inflam^
' mationem.

Slikbrokje tegen eenen Druipert na dat

de Ontfteking geweeken is.

5^. Eleäuar. Lenitivi Libr. i.

Balfam. Copaivce Libr. Sem.
Puly. Rhei. Gumm. Guaiaci.

Nitri puri, ana unc. iv.

Syrup. è Gort: Aurantior. q. f.
M. Cap. dr. i. 6? Sem. bis in die.

Wyl in deze omftandigheid der Ziekte alle

hitte en ontfteking der Deelen voorby zyn, zoo
K word
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word dezen Balfem en Gom op goede gronden
voorgefchreven ; anders zoude een langduurig

gebruik van Pisdryvende Middelen , eene groote

verflapping in de Vaten , en een zeer bezwaar-

lyk loopen van Etteragtige ftof , te weeg bren-

gen, het welkenu, door de kleverige gefield-

beid van het eene , en de byzondere werking
van het andere Middel , in dit foort van toeval-

len , byzonder verhoed word : Het gebruik is

als het voorige.

Dan , wanneer niettegenflaande het gebwik
van dit middel , het loopen van eenen Druipert

voortduurt , zoo zal het gebruik van Balfam Co-

paivee van zeventig tot honderd Droppen , 's Mor-
gens en ’s Avonds genomen , zelden de gewenfeh-

te uitwerking doen ontbreeken , en tegelyk den

Buik voldoenend openhouden Wyl echter

dee-

C*) Om den kleinen dog verdrietelyken naloop by eenen
druipert te overwinnen, pryft Mead, in zyne Monita,
'deeze tinUuur zeer aan :

52. Rbei EleB. dr. iij

,

Cantbarid: pulv. dr. ij

,

Gumm. guaiaci. dr. i. et Sem:
lacc.‘ dr. i

,

CoccinelL dr. Sem:
Sp: Vini ReBificat. Lib: 1 et Sem.

Ml F: TinB. et filtereteur»

hier van gebied hy ’s morgens en ’s avonds , met een dronk

Water, 30 of 50 droppen te gebruiken. Ik heb by zom-
mige J^yders eene goede en by anderen geheel geene uit-

werking ’er van gezien ,* maar de volgende Pillen hebben

my meer genoegen gegeven :

52. Terebint, Venet,

Vitriol Alb. ana unc. i

,

Rbei EleB, dr. ij , vel q. ƒ.

M: F. PilulcB gr. iv.

om ’s morgens nugteren, en “’s avonds ten 6 of 7 uuren

telkens vyf Pillen te gebruiken. In het Graveel, in zom-
mige Gebreken en Verzweeringen van' de Nieren en de

Blaas, en in de Witte Vloed der Vrouwen , heb ik mede
van deeze Pillen veel dienft gezien.
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deeze .Ba]fem , wanneer hy zoo veel gebruikt

word , zig zoniwyl zeer in de Maag pleeg aan

te zetten , zoo zal het dienftig zyn tweemalen
’s Daags omtrent dertig Droppen van het Elixyr

VitrioH met een glas zuiver Water in te nemen:
Dit zagte Middel zal deze onbekwaamheid zeer

ras geheel wegnemen

EleSfmrium Haemorrhoidale*

Slikbrokje te*gen de Aembeijen.

5^* EleStuar, Lenitivi unc, ij,

Flo}\ Sulphur unc. Scm.

Nitri depurat, dr. ij.

Syrup,. Aurantior, q, ƒ.

M. Capiat dr. i, bis in die (f)

Dit mengfel is verkoelende , openende en af-

vagende 5 en deswegens tot ’t gebruik dat zyne
naam uitvvyfl, zeer bekwaam, De Doßs is twee*

maa^

(*) H Elixyr Vitrioli maak ik op deeze eenvoudige
wyze

:

5^. TinÜ: Cart: peruvian. unc: i.— Cinnamoin, unc: ß,

01 : Vitrioli dr. ij. vel iij ,

Misce,

Om dat dit Elixyr eenvoudig en thans van een vry alge-

meen gebruik is, zoo heb ik gemeend, het hier te moeten
opgeven. Men kan ’er by veele Zwakheden van de maag
en darmen,, by brakingen in gal -achtige Koortfen , by
bloedflortingen , welke uit eene ontbindinge van vogten, ge-

lyk als in ’t Scheurbuik, enz; ontftäan; by fterk lekkende
wonden , enz: een heilzaam gebruik van maken : Men geeft

alle twee , drie of vier uuren van lo tot 30 droppelen met
een glaasje Water. Met de KoortsbaH: vermengd , fchynt

het de kragt daar van op te wekken en niet onaangenaam
te maaken , vooral , zoo de Lyders heet en dorftig zyn.

(t) Of, Flor, Sulpb, unc, i,

Syrup. Commun, q. ß
M: F: EleB: Om alle morgen nugteren , met

een groot glas koud Water, een lepel voi te gebruiken;

K 2
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maal ’s Daags een vierendeel loods. Alk Zwa**

vel-achtige Geneesmiddelen verzagten, zoo als

bekend is, het Bloed, nadien zy de zuurachtige

Deeltjes bepaalen , welke anders veroorzaa-

ken , dat het Bloed onnatuiirlyk te zamen hangd,

en vol klompjes word. Hier van daan zyn de
Zwavel-Middelen van ouds her tegen de Aera-

beijen in ’t gebruik geweeft. By alle trappen

van ontfleking is het Aderlaaten dienftig ;
en

ingevalle deze ongemakken.uitwendigzyn , moet
men tevens zulke uitwendige Zalven , Plaaste-

ren, Stovingen enz. gebruiken , welke op de

kenniffe der Heelkonft gegrond , en door de
Ervaring goed bevonden zyn.

Wanneer de Aembeijen uitwendig zyn en zig

in Gezwellen die eene geele Vlek in de midden

hebben, vercoonen, zoo is het zeekerfte middel

daar tegen , dat men door een Lancet aan het

geronnen Bloed ontlafting geeve, want dit Bloed

gaat nimmer tot het overige Bloed te rug>

maar veroorzaakt veel -al moeijelykheden ,

welke door dit Middel onfeilbaar vóórgekomen
worden.

EkEtuarkm Hydropictm.

Slikbrokje tegen de Waterzucht-

ig: Garnbog. Pulv, unc, i. Sem,.

Cremor.Jartari Pulv. unc. i-

Zenzib/ Pulv. unc. Sem.

Syrup. Sacchar. q. f. ^

M. Cap. dr. Semis primo wane.

Gutta - Gom is een zeer kragtig Waterdryvend
Middel , en word des wegens by de Waterzucht

en Waterachtige zwellingen , welke merkteeke*^

nen van moeijelyke Ziekten zyn, gebruikt. Wyl
nog-
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no^thans dit Middel zeer ligt tevens Braaken en

Afgang verwekt, en zulks dikwyls op eene ge-

weldige wyze, zoo moet, by deszelfs gebruik,

de grootlle voorzigtigheid worden aangewend.

Zyne ruwheid is onverdrageJyk ; en offchoon

het met alle mogelyke oplettendheid en kunft

verbeeterd word , 200 blyfc het gebruik daar

van flegts alleen voor die Menfchen , welke
eene flerke natuur hebben. De Cremor tartan

en Gember, fchynen , onder alle andere Midde-

len 5 wel de voornaamfte te zyn , om de prikkel-

bare uitwerking daar van te verhoeden , en alle

wan-orde die het aan de Maag of Ingewanden
verwekt , voor te komen. De gifte van de

hier voorgefchreve form is een achtfte loods

des Morgens genomen.

EleSftiarium JalapiL

Slikbrokje van Jalappenwortel.

^ Rad: Jalap, Pulv, unc, ij.

Zinziber Pulv. dr. iij.

Syrup. Cort: Aurantior, q, f
M. Cap. ab di\ Semis ad Scrupulos duos. primo mane*

De Jalappenwortel is een der belt zuiverende

Middelen, welke wy hebben: Hy werkt llerk,

dog tevens zagt genoeg. Hy is een voortreife-

lyk Purgeer -Middel in waterzuchtige en kwaad-
zappige Lichaamen. Hy verdund zeer kragtig

de taaije Vogtigheden, en dryfc ze komwylen
op eene buitengewoone wyze , door het Kanaal

der Darmen weg. Niets kan met recht daar

tegen worden ingebragt dan alleen , dat hy zoo
goed koop is.

De wyze, op welke dit Middel alhier word
voorgefchreven, verdiend opmerking, want de

K 3 Gem->
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Gember verhoed alle opblaazingen
, welke

,

zonder dit Middel, ligtelyk in gevoelige Inge-

wanden veroorzaakt worden. De Dofis van dit

Middel is van een halve Drachma tot twee Scru-

pulsj’t welk’s Morgens nugteren moet gebruikt,

[en zoo dikwerf het de omftandigheden vereis-

fchen, herhaald] worden.

EleSfuarium lEterkum.

Slikbrokje voor de Geelzucht.

Sapon, Cafliliens, unc. iij.

Rhei,Pulv,

Specier. Hiercs picra ana mc. Sem^

Syrup, è Cort. Aurantior, q. f
2W. Cap: ab dr. Sem, ad dr. i. bis in die.

Add. pro re nata.

Limatur. Martis unc. Semis.

Zeep is zeer lang, wegens hare verwarmen-
de, verdunnende en zuiverende eigenfchappen

,

in groote waarde gehouden. De lborten, die

voornamelyk in de Geneeskond: inwendig gebe-

zigt worden, komen van Fenetien en Caßilien.

Van

. Puhis hiera picra diäus ex pharm: Londin*
Gumm. ex ^loë Socotrin. ext. Lib, i,

Canellce albce unc, iij >

M: F: pulvis.

Het zelve volgens de pharmac: Edinburg:

/dloes Socotrin, unc. iv.

Serpentar, Virginiance ,

Zinziber aa unc. Semis,

Misce , fiat pulvis.

Zoo men een van deze Poeders met drie of viermaal zoo
veel zuiveren honig vermengd, heeft men het zoogenaamde
Eleä: Hiera picra of Heilig welk , tot een half of

heel lood daaglyks gebruikt, een zagt en deftig maag en

darmzui verent en verfterkend middel, dat in veeleZiektens

te pas komt, uitlcverd.
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Van wegens hare kragt om de hardnekkigfte kle-

verigheden te ontbinden , wordze , by alle ver-

ftoppingen der Ingewanden en Vaten, voorge-

Ichreven, en onder de eerfte foort der Pisdry-

vende Middelen gerekend. Zy is echter voor-

namelyk beroemd , om , in de Geelzucht de Le-
ver te zuiveren, en de affcheiding der Galle te

bevorderen ;
want , wanneer dit laatfte niet ge-

fchied , dan blyfc de Gal met het Bloed ver-

mengd , en verfd de Huid en de Oogen geel^

zoo als dit een ieder zien kan. Om dit Eleélu-

arium nog flerker en meer ontbindende te ma-
ken , kan men , naar omftandigheid der zaake

,

daar by eene halve once gevyld yzer mengen.
De gifte is van eene halve tot eene heele Drach-
ma 3 twee reizen ’s Daags.

EkBmrhim Peruvianum.

Slikbrok van den Koorts -Baft.

5». Cort, Peruvian. Piilv, unc, iij.

Syrup, é Cort, Aitrantior. q, f,

M, Cap dr. i. ad dr. i. 6f Sem, fecunda vel ter*

tia quaq: liora^ ad vices fedecim Cum Jiilapio Com*
mtmi> add: pro re iiata:

Rad, Serpentar, Virgin, unc, i.

Wanneer de Maag in Haat is , om dit Middel
in Subftaiitie te können verdragen , zoo is dit

een zeer goed mengfel , dat niet flegts by tus-

fchenpoozende Koortfen , maar ook by alle Pe-
riodique Ziekten byzonder kragtig is. Om dit

Middel nog kragtiger te maken, kan men, zoo
het de omftandigheid vereifcht , daar by eene

K 4 on-
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olice Virginifche Slangen wortel doen. [Of zoo
de Lyder heet en dorflig is , even zoo veel van
’t Elixyr Vitrioli ,’t welk hecRjmfch , aangenaam
en kragtiger maakt.] Eene,of eene en eene halve
Drachma kunnen alle 2 of 3 iiuren , dog buiten
den aanval der Ziekte, gegeven worden. Voor
^t gebruik van dit Middel dienen de gewoone
ontladingen vooraf te gaan.

^ EleSfuarium ad Alvi Profluvium , ßve
Diarrbaeam.

%

Slikbrok tegen den Buikloop,

5?, Diascord. unc, iij.

Rhabarh. Pulv» unc, i.

Syrup, e Mecon. q. ƒ.

M, Cap. Scrup. duos cum Julap: Cretaceo,

Dewyl zig by de meede Buikloopen eene fchcr-

pe en flymige Stof bevind, welke aan de Vlie-

zen der Darmen hangd , dezelve prikkeld , en
tot eene onnatuurlyke Ontlading aanfpoord, zoo
is de Rhabarber in dit mengfel tot een tweelee-

dig oogmerk diendig ; zy voerd de fchadelyke

Stoffen weg, en brengd de flappe Veezelen der

Darmen wederom tot gewoone Veerkragt, Het
Hiafcordium heeft mede deel aan de voltooijing

der Genezing , wegens deszelfs zamentrekkende

kragt en pyndillende Eigenfchap , waar door het

de Vaten tegen het prikkelen der Ziekmakende
Deeltjes , ongevoelig maakt. Men kan aldus

dit Middel als een geheiligde vrydad aanmerken

,

alwaar rnen zyne toevlugt nemen kan, zoo ras

diergelyke verkeerde en tegennatuurlyke bewe-
gingen ’c eerd iiitbreeken , en welke men niet

verJaaten moet, voordat alle verdrietige oproe-
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righeid geheel gedempt, en de natuurlyke worm-
wyze beweeging der Darmen in ruft zyn. De gif-

te van dit Middel is twee Scrupuls^die men met
het Julapium van Kryt nemen , en na de me-
nigte en duur der Afgangen , herhaalen moet.

EleBuarium Rheumaticum.

Slikbrok voor vloeijende Zinking -Pynen.

5.». Conferv: Cort. Aurantior, unc, ij.

Cinnahar. Antimon. Lcev. unc. i. £5? Sem.

Gumm. Guaiaci Pulv. unc. i.

Cort: Winteran. Pulv. dr. iij.

Syrup. e Cort. Aurantior. q. f.

M. Cap. dr. i. mam 6f ^cfp.

Dewyl de Cinnaber en de Gummen onder de

fterke verdunnende Middelen behooren , welke
te gelyk de natuurlyke doorwaasfeming rykelyk

bevorderen , zoo word dit Middel , op goede

gronden , voorgefchreven in Rheumatique toev^al-

len 5 alwaar eene geheele toefluicing van de Zweet-

gaaten de overhand heeft, en het Bloed, we.
gens de overmatige dikte , in zynen omloop ver-

traagd, de Vaten uitgerekt en een onruftig ge-

voel der Spieren veroorzaakt word. Wanneer
evenwel deze Ziekte van de allerminfte foort

van oncfteking verzeld ware , zoude het zeer

onvernuftig zyn , een Genees middel van dit

foort voor te fchryven , wyl men tegen de gron-

den der Geneeskunde zoude handelen, en hitte

door hitte zoeken te verdryven ; maar daar de

ontfteking plaats heeft, daar is het nodig, alvo-

rens ruime ontlafting door Aderlaaten en Pur-

geeren te maken. De gifte van dit Electuarium

is ’s Morgens en ’s Avonds een vierendeel loods.

K 5 Elec^



154 Engelfche Hospitaal

Ele&uarium Stomacbicum Scorbuticum.

Slikbrok voor de Maag en ’t Scheurbuik.

F. Conferv: Cort: Aurantior. unc. viij.

Zinziber. Condit, unc, iij.

Cort. Winteran^ unc. ij.

RuUgin. Marlis, unc. Sem.

Syrup. Aurantior. q. f. Misce.

Dit is een verwarmend en voor eene zwakke
Maag en het Scheurbuik zeer dienftig Middel.

Windenden alle klagten , welke van eene kwaa-
de verteering en eene koude zwakke Maag voort-

komen 5 worden onfeilbaar overwonnen door
een Middel, dat , gelyk als dit, met Gember
bezwangerd is. En wat heeft men by Scheur-

buikige gevallen niet van zulke Genees Midde-
len te hoopen , wier fyne en vlugge Deeltjes

aan de eene , en het gewigt en zwaarte aan de
andere zyde, (namentlyk de Cort: Winteran: en

Ruhig Martis) , vaornamelyk tot ontbinding

en vernietiging der grove Taayheden gefchikt

zyn, en welke anders de uit -einden der Vaaten

en kleine Kliertjes verftoppen en aanwreten,

of, om my met andere woorden uittedrukken

,

de Scheurbuik zelfs uitmaken ? Het oogmerk om
deze Lyderen te bevredigen , word ook niet

weinig door de Conferf van Oranjen*SchiIlen in

dit Wonderbaarlyk EleÜuarium bevordert, want
het is eene bekende zaak , dat deze verdriete-

lyke Ziekte geheel onbekend is in die Landen,
alwaar deze heilzaame vrugten groeijen.

Elec^
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EMhiarium Sudorificum*

Zweet- dryvend Slikbrokje.

5^. Theriac Jlfidremach. dr* Sem»
Capiat: cum ^ulapio Volatili,

Dit is de meefl: Beärbeidfte en Beroemfte Com**

poßtie^ en het voornaamfte tegengift, niet flegts

in onze (de Engeifche) , maar ook in alle de

Apotheeken van Europa. Zy heeft die Man tot

haaren uitvinder, wiens naam zy voerd,en wel-

ke in zyne Weetenfchap voortrefFelyk en des

Keizers Ne roos Lyf-Arts was. Van de groote

menigte, die daar van te Venetien gemaakt word)
heet dit Genees Middel Venetiaanfche Theriac

;

van welke plaats zy door de geheele Waereld
vervoerd word. Het is een voortreffelyk hoofd

en hartflerkend Middel , nadien het met veele

Middelen voorzien is, welke tot dit oogmerk
dienen. Niet minder lof verdiend ook dit Mid-
del wegens zyne Opiatifche kragt; want niets

van dit foort van Middelen, kan met meer zee-

kerheid gegeven worden, of ffcerker werken.

De gevaarlyke uitwerking van ’t Opium word
door de prikkelende uitwerking van verfcheide

Middelen, welke daar mede gemengd worden,
verhoed. In alle geringe Koortfen doet het

wonderen , vooral , zoo ’er flaap ontbreekt:

Wanneer in zulke omftandigheden eeneScrupul
of halve Drachma alle 6 of 8 uuren [min ofmeer
naar de omftandigheid , natuur, en fterkte der

Lichaamen] , met twee of drie Lepels van het

^ulapium Volatile ^gegeven word: Aldus veroor-

zaakt en onderhoud dit Middel zeer dikwils eene

gewenfchte zagte doorwaasfeming , welke ge-

meenlyk een voorbode van eene gelukkig Crißs

is.
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is. Wanneer ter gelyken tyd vry fterke Veßca--

toria in die fooit van Koortfen gebezigd worden
,

zoo zal dit de Geneeswyze geheel niet hinderlyk

zyn, maar veel eer, door de prikkelende kragt

der Spaanfche- Vliegen, de natuiirlyken omloop
der Vögten bevorderd worden; tot dat eindelyk

de fchadelyke Stoffe door eene regelmatige af-

fcheiding word weggebragt.

Emplaßrum jittrahens.

Trek - Plaafter.

5^. Reßnce Flav(je.

Ceros Flava ana Libr. iij.

Sevi Ovilii depurat Libr. i.

M F. S. A, Emplafirum.

Deze Plaafter kan met regt , in plaats van de

gewoone (Engelfche) meliloten PJaafler, gebruikt

worden , nadien de plant waar van deze PJaas.

ter haaren naam ontleend, van geene zonder-

linge dienften is; zy is veel meer, wegens haa-

ren onaangenaamen reuk, rchadelyk,en deswe-

gens uit deze Compofite weggelaaten. [Zy
diend .voornamelyk, om de door Spaanfchevlie-

gen raauwgemaakte deelen open en dragende te

houden : alsmede om de verzweering en door^

braak van zommige Ettergezwellen te bevorde-

ren : Zy is eenvoudig maar evenaert , niet te

min, veele Piaafters in vermogen, fchoonze uit

tienmaal meer dingen, zyn te zaam gefteld].

Em^
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Emplaßrum Commune.

Algemeene PJaafter.

5^. Ol, Olivarum Libr. viij.

Lithargyr, Subt. tritt, Libr. v.

Aq, fontan Libr. ij. vel q,f,
Coq, S, A, ad form. Emplafiri.

Deze Diapalm PJaafter kan , ln plaats van het

voorheen bekende Empl: Diachylum Simplex ge-

bruikt worden. Wy hebben deze eenvoudige

fooit verkozen , wyl de PJaafter , die den naam
van Diachylon voerd , in onze Apotheken reeds

lange op deze wyze is vervaardigt geworden,
zoo dat , uit de ondervinding , daar tegen geen

de minfte tegenwerping gemaakt kan worden.

Emplaßrum Commune Adbcrfivum.

Gemeene Kleef- PJaafter.

5^. Emplaß. Communis, Libr. iij.

Picis Burgund, uns. iij.

M. F. Emplaßrum f. a.

Dit is eene verwarmende en verdeelende of

ontbindende PJaafter, en kan, in plaats van alle

andere Gom - PJaafters
,
gebruikt worden. In de

Pharmacopceia Londinenfi word ,
Reßna Flava in

plaats van Pix Burgundica voorgefchreven ; ech-

ter fchynthet laatfte den voorrang te verdienen,

nadien het deZe mengeling , om te verdeden

of te doen zweeren , veel al bekwamer maakt. (*}

(*) Zoo men aan deze Plaafter of aan het Empl:

Jttbrabens, hier voor gemeld, eenige reuk of kleur be-

geert
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Emplaßrum Veficatorium.

Spaanfche« Vlieg - Plaafter.

5^. Cantharid. um. iv,

Cer<2 Flavce.

Reßnce Flavce ana Libr. i.

Sevi OvilL depurat, um. iv.

Acet. um. vij.
*

M. F. Emplaßrum S. A.

De Vliegen, welke tot ciit uitwendige Middel
gebruikt worden, komen uit Spanjen. ^e Deelt-

jes, waar uit zy zyn te zaam gefteld, zyn zoo
Icherp, fteekende en brandende, datze binnen
weinige uuren maken , dat de Opperhuid van de
Huid affcheid, en zig tot aanmerkelijke Blaazen
verheft. Baglivius, een beroemd Romeinfch
Geneesheer, heeft eene byzondere verhandeling

over ’t gebruik en misbruik van dit Middel ge-

fchreven , waar in aanmerkingen en regelen

voorkomen, die onze opmerking dubbel waar-
dig zyn.

Het belle Middel van de geheele Waereldkan,
door een verkeerd gebruik , in verachting geraa-

ken ,zoo als het ook met dit voortrefFelyk Trek-
Middel zeer dikwils gebeurd, Wie het by alle

Koort-

geei t te geven , ofdaar aan eenige verandering of van meer-
der nut niaaken,dan kan men onder ieder once eene halve

ofheele drachma puinn SubtiSantali Rubri , Fior. Croci , Cba-

momil. Roman. Melilotce of éenig ander kruid ,’t welk men
verkiea, nevens een weinig oli, mengen; waar doorze
veel-al zoo bekwaam worden, als die verbaazende mee-
nigte van droguen,waar uitzommige Plaaflers noodeloos
zyn te zaAm gefield. Maar fchoon geoeffende Heelkun-
dige , het gebruik van Plaaflers niet geheel ontbeereii

können , zoo Hellenze nogthans daar in geen groot ver-

trouwen.
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Koortfen , zonder onderfcheid , by' alle gefteld-

heden der Ziekte enz. gebruikt , toond genoeg-

zaam , dat hy in de Geneeskunft geheel geen To*
vermeefter is.

Eer men tot dit Middel overgaat, moet men
vooraf wel onderzoeken , of de Ziekte Inflamma-

torifch, of een foort van Zenuw-Koortfe is : Is-

ze van de eerfte foort, dan kan men, in plaats

van Vificatoria het Lancet gebruiken , en eene

zagte , verkoelende en verdunnende Geneeswy-
ze aanwenden ; Deze kan de hitte en opwellin-

ge des Bloeds tegenftand bieden , en al zagtkens

wederom tot de voorige vermenging brengen.

Tot verkryging van dit oogmerk , kunnen ver-

weekende Clyfteren ook niet weinig bybrengen:

In het tegendeel by Zenuw - Koortfen , alwaar

geheel andere reekenen en toevallen zyn , nadien

de Pols langzaam en zwak, de Geeiten uitgeput,

en de Oogen , in plaatfe van ontfteking , eene treu-

rige donkerheid vertoonen , zoude het onvergeef-

lyk zyn , wanneer men het veelvuldig gebruik

van de beminnenswaardige Veficatoria naliet. Zoo
dit Middel, gelyk zomwylen gebeurd , pyn in het

watermaaken te weeg bragt, zoo word dit door

’t drinken van Amandel -Melk waar in Arabi-

fche-Gom gefmolten is, ligtelyk overwonnen.

Emulßo Oleoja.

Oliachtige Mengeling.

01: Olivarum unc, i. Sem.
Sacchar, Albi unc. i.

Aq fontan. unc. iv.

Spirit. Cornu. Cervi perfe , dr. Sem. velgutt: lx.

Agitatd phiold fiat Emulfib.

Capiat: Cochl. fuhinde.

Olie-achtige Genees-Middelen, welke vaneena
glad
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glad makende , verwekende en openende gefield^

heid zyn, kunnen, in veele omflandigheden met
voordeel gebruikt worden , voorn amelyk by
overvallen van den Steen ; en alwaar een uitraeh-

geling van Fluimen te hoopen of te verwagten
is 5 kan men zonder deeze Middelen niets uit-

voeren. Deze Mengeling of Mixtura diend

vooral, om de Longe van die toevallen te be-

vryden, welke natuurlyker wyze op eene Long-
ontfteking pleeg te volgen, en in der daad het

fchynt dat daar toe geene betere kan worden
voorgefchreven. De geeft van Hartshoorn be-

vorderd door zyne verdunnende kragt, de Ge-
neezing heel zeer. Twee Lepels vol moeten nu
en dan daar van genomen worden. Dit Middel
is ook tevens goed by alle Hoeften en verftop-

ping der Klieren, welke van eene vaardige toe

trekking der Zweet Gaten en uit krampen voort»

komen.

Efièma Commune. ^
Gemeene Clyfteer.

j^q, fo'itan unct xij.

Eleä: Lenitivi. unc. i.

Sal: Commun: dr. iij.

Mifce,

Deze gemeene Clyfteer, is tot ontlafting van

verharde Vuiligheid , een kragtig Middel , en

brengt, in veelerly toevallen, onmiddelyk Ver-

ligting aan. Het Zout, dat daar mede vermengd

is, maakt, door eene zagte prikkeling, de ont-

lafting zoo veel te zeekerder; en hier van daan

is het noodeloos , dat ’er meerder ingrediënten

toe gebruikt worden. Men moetze warm aan-

bren-
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brengen, zoo dikwils de natuur een Genees^Mid-

del van dit foort nodig heeft.

Enetna Dyfenterkum.

Clyfteer tegen den Roodenloop.

Amyli dr. i. 6f Semi?.
^

Solv. Coquendo in Jq: font. iinc, vi.

Et add: Theriac, Andromach. dr. ij.

M. F. Enema, flatim pofl fedein injiciendumé
: r

De Theriac ^ welke zig by dit menglel bevind,

maakt het tot een hoofdmiddel by Bloedvloeden;

zyne Opiatifche kragt bevryd de Veezelen der

Darmen van ’t gevoel der fcherpe fteekeade

Deeltjes , die hun teder maakfel doorbyten.

De Lymende kragt van ’t Ameldok of Styfzei-

mèel diend, om de opene Mondjes der Vaten,
by wyze van eene zagte PlaaRer toe te fluiten.

Dan nadien diergelyke Bloedloopen , byna altoos

met min , of meer ontfteking vergezeld zyn

,

zoo diend eene herhaalde Aderlaacing, eer men
iets anders gebruikt, vooraf te gaan. De alge-

meene dienflen der Tpecacuanha- Wortel moet
men insgelyks niet nalaaten , wyl hy in alle de
toevallen des Roodenloops , zulke goede wer-

king doet. Dit wonderbaar Geneesmiddel is

niet alleen Braak en Afgang verwekkende, maar
bezit tevens ook tezaamencrekkende eigenfchap-

pen. Wanneer deeze Wortel in eene kleine

maate gegeven word , op dat hy zyne Braak - ver-

wekkende kragt in de Maag niet zoude uitvoe-

ren , zoo word hy duar door tot een kragtig AU
teratief of veranderend Middel gemaakt,- en is

byzonder kragtig om de in Wan-orde gcbragte

Veezelen der Ingewanden te verbeteren. Om
L dee-
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deze reeden word tegenwoordig in een Bolo DU
fcordii 2 of 3 gryn Tpecacuanha voorgefchreven ,

en alle 8 of lo uuren met een bekwaam Julaphm
in disrgelyken zwakken toefta-nd ingegeven \ft

welk een heilzaam zweet te weeg brengd.]

Deze wyze van doen moet echter niet eer

Ijegonnen worden, voor dat de Specifique Braak-

v^rwekkende kragt van dit Middel reeds vriig-

t^oos. gebezigd is. Wat de voorfchreve Clyfteer

belangd, zy moet warm gebruikt, en na den toe-

ftand der toevallen herhaald worden; enwyldit,

als het ware een uitwendig Hulpmiddel is, is het

bekend, dat het dikwils volkomen aan de ver-

Wagting beandwoord heeft, alwaar alle andere

Middelen reeds vrugteloos gebruikt waren.

Enema Saponaceum.

Zeep - Clyfteer.,

5*. Sap on. Mollis unc. Semis.

Solv, in Aq: fontan, unc. x.

Zeep word door de vereeniging van Olie of

Vet met een daartegen ftrydende Zoute Loog ge-

maakt iDeeze vermenging, welke uit twee tegen

elkander ftrydende gefteldheden beftaat, veree-

nigt zig zeer ligt met alle foorten van Vögten.

Door Middel van hare fyne Deelen en de fcherp-

heden van ’t Loogzout , dat door de Oliedeelen

eenigzins verzagt wordt ,
dringtfe door de fyn-

fte Vaten en zuiverd ze. En nadien diergelyke

Loogzouten eene overvloed van brandende

Deeltjes hebben , zoo ontbind dit Middel de

hardnekkigfte en vafte Taayheden. Om deze

reden word ook de Zeep (gelyk wy reeds voor-

heen gezegd hebben) by alle verftoppingen , en

voor-
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Vooral by de Geelzucht, gebruikt* Dewyl nu
dit Middel zulk eene Iterke, doordringende en
zuiverende kragt heeft, dat het, behalven de

Ingewanden van verharde Vuiligheid te bevry+

den , ook de gevoelige Deelen kan
.
prikker

len,en tevens zyne fynfte Deeltjes door de Va-
ten der Darmen kunnen worden opgenomen,
zoo kan dit eenvoudig Middel tot erlanging van
’t vereifchte oogmerk zeer veel bybrengen* By
drooge Koljken, alwaar de Vuiligheid hardnek-

kig te rug gehouden worden , kan dit Hulpmiddel

,

na dat voorgaande voldoenende Aderlaatingen

,

en alle andere inwendige Middelen te vergeefs

gebruikt zyn , aanftonds ontlading te wege bren-

gen, en eene ontdeking en daar op volgend ge?

vaar, verhoeden. Men moet dit Middel, gelyk

alle andere van dit foort, warm gebruiken.

Ënema Tereblnthwatmn.

Terpentyn Clydeer.

5»* DecoSt, Flor ^ ChamomilL unc. Xé

Terehintin. QFitelU ovi folut^ y

Mellis ana unc. Semis,

Misee,

Terpentyn^ Welke zeer veel ywme, kruidige

en fyne Deeltjes bezit, zoude veel-al de Darm-
‘veezelen al te zeer zuiveren en zelfs affehaven,

wanneerze, om dit te verhoeden, met geenen
Eyer-doir verrtiengd ware. Nog eene andere

rede van deze vermenging is, de Terpentyn
te ontbinden , op datze zig gevoegelyk met een

ander Vogt vereenige. Wanneer op deze wyze
daar mede word te werkgegaan, is bet het bede
Middel tot eene Clydeer voor zulke Menfchen

,

L 2 wel-
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welke hardnekkige en oude verftopping in de
Nieren , of in de Pis-wegen Steen of Zand-ach-

tige Stoffen hebben. Het afkookfel van Camo-
mille Bloemen diend om de iiitgerckte Vaten
zagt te maken en te Openen. De kragc des Ter-

pentyns prikkeld de Vaten, om dat geene, waair

doorze verftopt zyn y uit te werpen. De Ho-
nich is, om beide deze oogmerken te beryken,
insgelyks zeer dienflig. Men moet zig by dier-

gelyke toevallen wagten , Van fterke Pisdryven-

de Middelen te gebruiken, want men weet door
veelvuldig bevinding , dat wanneer diergelyke

Middelen vrugteloos gebruikt zyn , zy den *Ly-

deren nog meerder Pyn veroorzaken, en de verw

flopte Vaten in gevaar brengen om teontfteken

:

In het tegendeel , die Genees-Middelen , welke

zagt, verweekende en glad makende zyn, als

Manna

y

Olie-achtige Drankjes enz. zullen, ter

behoorlyken tyd en met alle zeekerheid, de ge-

wenfchte werking doen.

Cargarisma.

Gorgeldrank.

Jqua Hordei Libr. i.

Mellis unc. iij.

^dd: pro re nata.

* j!lceti mc, ij. vel,

Sp: Sal Armoniac, dr. ij.

' Misce,

Dit Gorgelwater is van een koelen en zuiveren-

den aart, en diend om dé Klieren dés Monds
van de taaije Stof, welke haar verftoppen en

doen opzwellen
, te zuiveren , en kan , naar goed-

dunken gebruikt worden. Wyl gemeenlyk , als
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dit Middel gebruikt moet worden, eene ontfle*

king tegenwoordig is , zoo diend eene Aderlaa-

ting vooraf te gaan , anders kan dit Middel we-

gens zyne fcherpte , nadeelig zyn. Wanneer
het inwendige des Monds vol witte Vlekken is

,

[zoo als by Kinderen dikwils gebeurd], zoo kan

men deze plaatzen met dezen Drank , dikwils

waffchen en wryven.
Het eene oogmerk van ’t Gorgelen is zuiveren

,

en het andere te verwecken en te heelen. Om
aldus deze voorfchriften volkomener te maken

,

zal het niet onnut zyn , een foort van verzag-

tehd .en Lym-acbtig Gorgelwater aan te wyzen

,

en wel onder den naam van

Cargarisma Lenkns*

o
Verzagtend Gorgelwater,

5?. Semin Lini imc, Semis.

Coq, fere ad Syrupi Conßßentiam,

Colatura adde,

Mellis unc, i, Misce^

Wanneer de Mond na Koortfen [door Spruw
enz.] ontfteken , ontveld , heet en droog is ge-

worden , dan is dit , ter verkoeling en verzagting

der Deelen , een zeer heilzaam Middel. Men
moet tot dat einde daar mede zoo lang aanhou-

den , tot alle toevallen voorby zyn
,

[dat is, nu
en dan een lepeltje vol in den mond nemen en
Jangzaam doorilikken.]
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luftifum Petlorale. '

Aftrekfcir of Afkookfel voor de Borft.

p. Fol. heder. Terreßr. M. ij.

Rad. Glycyrrhiz incis, unc, ij.

Infiind per horas tres in deco'ä. Hordei,

Bullient, Libr. viij. ^ Colat: addantur.

ManncB unc, vi,

NitrV puri dr. vi.

Fiat Infufum Solutivum,

Wanneer men oogmerken heeft , om zagte,

lyk Openlyf te houden, en de Pis te dryven,
kan men de Manna en het Nitrum in dezen
Drank doen , of anders daar uit laaten.

Alwaar het Bloed veele fcherpe Deelen en
vreemde Zouten bevat, daar kunnen eenvoudi-

ge Afkookfels van ditfoort veiäe dienften doen:

Deze kan als een gewonnen Drank by alle Scheur-

buikige en Teering-achtige toevallen en Borft-

kwalen gebruikt worden, en is van eene verkoe-

lende heelendeen Balfem-achtige eigenfehap. Te-
vens is dit Middel een bekwaamen Drank by Koort-

fen, [inwendige Wonden en Verzweeringen]

,

^n heeft het voorregt van onkollbaar te zyn.

O

Infufum Rófarum rubrarum.

Aftrekfel van roode Roozen,

Flor: Rcfar, rubr: dr. vi,

Jnfiind, per horas tres in jdq, fontan^

Bullient^ Libr. iij. Colat, frigid add.

01, Vitriol, dr. Semis. Misce.

By groote flaphe.id of weekheid der vafte

Dee-
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Deelen, is dit Aftrekfel , hoe eenvoudig het ook
fchynen mögt, van eene byzondere goede uit-

werking. In eene uitdrogende zwakheid, by
Koortfen , verleend dit Middel aan den Cort, Pe^
ruvianus eenen goeden byftand ; en dewyl het
reedelyk zaamentrekkend is, zoo verfterkt het
de Maag en Darmen, en neemt den Braakluft

en de Afkeerigheid weg, nadien het in deze
Deelen een aangenaam gevoel veroorzaakt. By
alle foorten van Bloedftortingen

, en vooral by
de alte groote Ontlaftingen der Maandftonden
by de Vrouwen , is dit eenvoudig Middel van
eene goede uitwerking. Hier van daan zullen

miffchien, wanneer men dit ftiik van naby be-

fchouwd, in ’t vervolg de Stoffen tot dit aftrek-

fel gebezigt , een deel van het befte Huis-raad

des geheimen Kabihets der Dames uitmaken.

Ook by verkoudheden des Hoofds en vloeijende

Zinkingen, zal het gebruik van dit Aftrekfel de
alte zeer geopende Klieren langzaam te zaamen-
trekken, en eene fpoedige verligting te wege
brengen. Men moet drie of viermaal ’s Daags
daar van een Bierglas vol gebruiken. [By gebrek
van roode Roozen kan men twee of driemaal

zoo veel van deszelfs Conferf neemen, fchoon
de gedroogde Roozen beter zyn.] ,
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yulapium Commune.

Gemeene Koeldrank.

" Aq: fontan. Libr. vdij.

--— Alexeter Spirit. unc, xij.
‘ Syriip. è Cort, Aurantior. mc. ij.

Misce.

De eenvoudigheid van dit Voorfchrifc , zal

vermoedelyk het zelve tot geen tegenwerping
dienen. Het oogmerk waar toe men dit Mid-
del voorfchryftjzal het even zoo goed beryken,
als een ander , dat tienmaal grooter en Konflryker
is. Het doelwit van deezen Drank, is voorna-

jnelyk , om Pillen , Brokken , Poeders enz. in te

geven en tot een Voerman te doen dienen.

Julapium Cretaceum.

Koeldrank van Kryt.

1^, Cretce alh(B prceparat. unc. ij.

Gumm: Arahici unc. i. Sem.
Sacchar. Alt. unc. iv.

' Super affund Aq. Bullient. Lib. viij.

Et add. Aq. Cinnamom. Spirit, unc. ij.

Misce.

By het zuur in Maag en Darmen
,
[gelyk dit

by

(*) Aqua Alexeleria Simplex ex pbarm: Londin.
Fol. mentbce Vuig. Ree. Lib. i. & Sem.
Summit. ^bfintb: Maritim. Ree,

Fol: Angelicce Ree. Singular. Lib. i.

Wanneer deze kruiden met gemeen Water gedifteleert

worden, heet dit Aq: Alexet: Simplex maar met ßran-

dewyn overgehaald, Aq: Alexeterta Spirituofa \
en zoo

men op 8 pond van dit laatile een pond Azyn doet, dan

Jiegt men ’t Aq: Alexeteria Spirümfa dum AeeCQ.
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by jonge Kinderen dikwils voorkomt] , by pyn

en brand in het Water maken , welke na Spaan-

Icbe Vliegen of uit andere Oorzaaken ontllaan

,

of by eene brandende hitte des Bloeds in Kooit-

fen 5
is deze Drank een zagt, bekwaam en

werkzaam Geneesmiddel. De Loogzoutige (Al^

calicä) gefteldheid des Kryts , bepaald de fcherpe

Deeltjes, wier punten de Wormwyze Veezelcn

prikkelen ; en dewjd deszelfs fynfte Deeltjes door

de Melk Vaten in het Bloed gaan , bieden deeze

het zuur , het welke daar in werkfaam is, al lang-

zaam tegenftand , waar door de Lyder geholpen

word, vooral, zoo men, om een grootere raaace

van ontfteking voor te komen , tevens genoeg-

zaam Asderlaat.

Dit middel kan naar goeddunken gedronken
worden.

BV '•wrnmÊamÊmmttmmnwmm «i^ji!' —wwn ' l' "ti
i >' ! ii

yulapium Diapboreticum.

Zweet'dryvende Koeldrank.

5^. Ag: fantan» Libr. ij.

Alexeter Spirit, cum. Acet. unc. vj.

Syrup. é Cort. Aurantior. unc. iij.

Misce.

In Koortfen , alwaar de levensgeeften zwak en
’

langfaam zyn , zullen, twee of drie Lepels vol

van dezen Drank, naar gelegenheid gebruikt,

de zwakke Maagen der Lyderen beter te ftade

komen, dan een andere, die uit kiragtiger ingre-

diënten is te zamen gefield. Een ervaren Arts zal

zyne oogen altyd op de byzondere omftandig.

heden zyns Lyders flaan , en met zyne Geneesmid-
delen geenen hogeren top bezylen , dan de nood
vereifcht, [maar op eene zagte wyzeen metzagte

Middelen, de heilzame pogingen der natuur, te

hulpe komen].

L 5 >-
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Julapium Mojcbatum.

Koeldrank met Muskus.

5^, Mofclii dr. i.

Sacchar. unc, ij.

Terantur Sinml , (f add.

Aq: fontan, imc, x.

Cinnam, Spirit, unc. iv,

Capiat: CochL i], vel iï]. in Singultu^ ^c,
Misce, o

Het doelwit van dezen Voorgei:breven
Drank is , om de gevaarlyke Stuiptrekkende

wan-orde des middelfchots by de Hik op QSin-

.gultus') enz. te verminderen en te verhoeden.

Twee of drie Lepels vol moeten nu en dan ge-

nomen worden.
Muskus word voor een groot Hartfteekend Mid-

del gehouden , en moet zulks ook waarJyk zyn ,

wegens haren reuk en vlugheid , zoo anders de

reuk iemand niet nadeelig is. Zy heeft by ver-

Icheide Hyßerique [of andere Zenuwzieke] toe-

vallen zeer góede dienden gedaan , en zulks zoo

wel inwendig gebruikt als uitwendig op den na-

vel gelegd. Om deze reden kan deze Drank
by Melankolyke gefteldheden der Ziele, welke

men Dampen pleegt te noemen
,
gebruikt wor-

den, zoo ras deze nydige Ziekte haren vrees-

achtigen Vleugel over het kanminninge eener

Schoone zig uitbreid.



Foorfchriften.

Julapium Volatile.

Vlugge Koeldrank.

Sal: Volat. Corn. Cervi. unc. Sem.
fontan. Lib. iij.

— Alexeter. Spirit, unc. iij.

Sacchar. Alb. unc. ij. Misce.

De werkzame Deelen waarmede deze Drank
door het vlugge Zout des Hartshoorns , bezwan-

gerd is ,
openen op eene zagte wyze de Zweet-

gaten der Huid , en brengen daar in eene zagte

iiitwaasfeming te weeg. (’t Is eene bekende zaak,

dat uit eene belette zigt- en onzigtbare door-

waasfeming eene meenigte van Ziekten voort-

komen): Aldus is deze gewenfchte uitwerking

niet Oegts by gewoone Koortfen, maar ook,
wanneer de Lichamen by afmatting of overdrin-

kingjgelyk als een overjaagd Paard, ftyf en on-

bekwaam zyn, zeer heilzaam, wyl daar door

een onmiddelbare ontbinding, opluiftering en

nieuwe vermogens gebooren worden. Eenige

Lepels vol van dezen Drank nu en dan in het

Bedde gegeven, zullen, zonder het min fte on-

gemak, in de Ledemaaten of afgematte Deelen
een aangenaam gevoel veroorzaaken , en

,
gelyk

als eene^n Toverdrank, alle moeiheid, hitte en

fpanning der Spier Veezelen enz. wegnemen.
Deze Drank diend tevens om Zweetdryvende
Poeders ,

Brokjes enz. in te geven
j [maar vooral

diend dezen Drank by afgematte halfverdronken

menfchen of by Ylhoofdige en door de gewoone
vloed verzwakte Kraamvrouwen, alwaar eene ver-

fpreiding of uitftorting van Zog of Melk naar ’t

hoofd is of te vreezen is].

Lam-»
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Lambativmn Commune.

Gemeen Likmiddel,

52 . 01: Oliyar. iinc. iij.

Syrup^ Sacchar, unc, ij.

Conferv, Rofat, rubr. wic, Sem.
01: Vitriol, dr. Sem. Misce.

Dikwils ontmoet men eene groote Zoutzuure
prikkeling van dunne Vögten in de keel, die met
eene tegennatuurlyke verflapping der Klieren

vergezeld is , welke zeer moeijelyke en veelvul-

dige aanilooten om te Hoeden voortbrengen:

In dit geval heeft deze mengeling een dubbeld

nut: De Olyf-oly zal de fcherpe en prikkelen-

de Deeltjes ftomp maaken , en de roode Roozen-
Conferf nevens de Vitriol-oly, zullen alle Ver-

koudheid en Zinkingen verhoeden, ßy ieder

^lanval van den Hoeft , moet daar van een Lepel

vol genomen worden'.

[Dit eenvoudig Middel is vry aangenaam,
rynfch-achtig en van eene gebonden Balfem*ach-

tige eigenfchap en kan aldus in zulke gebre-

ken van de Nieren en de Blaas, alwaar Olie ach-

tige Middelen nodig worden geoordeelt, met
veel nut, en in eene ruime maate, zonder eeni-

ge walging te veroorzaken
,
gebruikt worden.

Men moet wel in acht nemen ,om dit middel

aangenaam en van eene fraaije kleur te maaken,
dat men eerft , in een glaze of marmere Vj^’zel,

ds Conferf van Roozen.metde Vitricl-oly ver-

eénigen , en daar na de Syroop en oly ’er traps-

wyze onder mengen moet].

Mix*
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Mhtura Anti - Emetka Fehrifuga.

Drankje tegen het Braaken en de

Koortfen.

5,». SaL Abfmtlni dr. ij.

Siicci limon. unc, iij.

Aq: fontan. une. vj.

— Cmnamom. Spirit, unc. i.

Syrup: é Cort, Aurantior: dr. vj.

Misce. Cap. Cochl.ï], vel. uj.fexta qiiaquehora»

Dit Drankje is van den beroemden R r ve r i-

u s gevonden , en lange na zynen Naam genoemd
geworden. Het is een voortreffelyk Middel by
het Braaken, en by deze wan-orde des Maags
een even zoo zeeker Middel als het Confeäio Fa^

caflorii by den Buikloop , welke van een al-

te flappen toefland der Darmen voortkomt. By
ieder poging tot Braaken, moet een Lepel vol

-
genomen worden.

Het gebruik van dit Mixtuur ftrekt zig echter

nog veel verder uit: het doet by Koortfen by-

zondere dienften en 'bevorderd het zweet. Af.

gaande Koortfen verdryfc het dikwils , wanneer
ook zelfs de Cort: Peruvianus geenen dienft doet.

In deezen toefland moet men alle 4 of 6 uuren

3 of 4 Lepels vol ingeven. [By gebrek van Li-

moenzap , kan men Spirit. Vitriol, gebruiken. Zie

DecoÜ: Anti-Emeticum êf Fehrifugmn , welke met
dit Middel van eene gelyke kragt en uitwerkin-

ge is].

Mix-
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Mixtura Aßbmatica.

Drankje tegen een benaauwde Borfl: of
kort Ademigheid.

OxymeL Scillitic. unc, ij.

j^q: fontan. unc. iv.— Cinnamom. Spirit, unc. ij.

Misce. Capiat. Cochl. ij. ter quaterve in die*

Dit Mixtuur , word met regt wegens zyne
goede deugden 5 regens eene drooge Kortborftig-

heid geroemd. Het opent de Borft^om dat het

de kleverige en taaije Stoffen , welke de Vaten
van de Long bezetten , verdund , en gevolgelyk

eene vryere Ademhaling, te wege brengt. Het
zuiverd tevens de kleine Klieren, en maaktfe,

om zig te ontlaflen , open. Eer men dft

•Mixtuur gebruikt, moet men billyk Aderlaten

en Spaenfehe -Vlieg -Plaafters gebruiken. Drie
of viermaalen ’s Daags moet men twee Lepels
vol ingeven.

Mixtura Aflringens.

Zaamentrekkend of Stoppend Drankje.

5^. EleÜ: è Scord. cum. OpiO j unc. i,

Aq: fontan. unc. xij. ^

— Cinnamon. Spirit, unc. iij.

Misce. Cap. Cochl. ij. pofl Singulas Sedes Liquidas.

Het nut van dit Mixtuur ru<J op eenen vas-

ten en ouden grond, en is van een Voorfchrifc

van Fracastorius, een beroemd italiaanfeh

Geneesheer afgeleid.^ Het doet voortreffelyke

dien-
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dienften in alle foorten van Buikloopen, en ver-

flerkc de Maag en Darmen. Het Opium heeft

hier in geen klein aandeel, zoo als men uit de

beroemde uitwerking van dit Geneesmiddel lig-

tel3dc kan opmaken. Na ieder Stoelgang moet
men daar van een of twee Lepels vol ingeven.

Dog, eer men dit Middel gebruikt, is een

Braakmiddel van Tpecacuanha nodig , of ten min-

ften 15 grynen Rhabarber in een Brokje genomen

,

waar door de gelukkige uitwerking van dit Mid-
del zeekerer gemaakt word.

Mixtura Campeebenßs.

Drankje van Campechihout.

5^. Extraä, Lign, Campech» dr. iij. Solv» in*

jiq: fonian. unc, vi.

— Cinnamom* Spirit, unc. ij,

Add: pro re nata.

TinU. Thebaic. gutt. xxx. vel

Phiion. Roman. dr. i.

Misce.

In alle Buikloopen en onnatuurlyke Ontlas-

tingen des.Buiks, alwaar Aderlaaten en andere

noodige. Ontlaflingen zyn voorafgegaan , zal dit

Geneesmiddel van wegen zyne faam ontrekken-

de en Pynftillende kragt, goede dienflen doen:
Ziekten die van verflapteen in wan-ordegebragte
Vaten voortkomen , nev^ens derzelver prikkelin-

gen, ftillen; en de Darmen hare natuurlyke te

zaamentrekkende kragt wederom bezorgen, zoo
• datze dat geen wederom verrigten können, waar

toeze van natuure gefchikt zyn. Nu en dan

moet daar van een Lepel vol genomen worden.
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Mixtura Paragorica*

Ruft-Verwekkend Drankje.

Synip, è Meconio unc. üj.

fontan. unc. vi.

— Akxeter.' Spirit, iinc. ij.

Misce. Cap. Cochl. iv. hora Somnu

Alwaar de natuur Slaap en Ruft, en eene
nieuwe affcheiding van Levensgeeften , om het
Lichaam tot de gewoone volbrenging der diere-

]yke beweeging gefchikt te maaken , noodig
heeft; daar moeten vier Lepels vol van deze
Slaapverwekkende en Hartfterkende mengeling,
wanneer men te Bedde gaat, genomen worden:
Deze zal alhier goede werking doen , zonder
dat men noodig heeft, tot fterkere en gevaarlekker

Slaapmiddelen , tot wier gebruik groote ervaring

en toezigt noodig is, zyn toevdugt te neemen
Ook by ‘Koortfen alwaar de Lydcren geheel niet

ruften kunnen , kan men alle 3 of 4 uuren een
Lepel vol ingeven, tot dat de Lyder in eene

zagte Sluimering geraakt: Deze handelwyze is

gewoonlyk veel beter, dan dat men eene ge-

heelen Slaap-drank op eene reize ingeefc.
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Mixtura Fürgans.

Buikzuiverende Drank,

5?. Infußon. Sennae mc. xij

,

Tinä, Sennce. tmc, ij,

M Capiat unc. iiy primo mane»

Deze Mixtuur is gemaklyk te bekomen

»

wanneer men een Buikzuiverend Middel noodig
acht. Zy is zoo wel V^’erkoerende als Laxeeren-
de , en werkt zonder Pyn of Knyping desBuiks,
en zonder dat men daar by zig zeer'behoeft in

acht te neemen. Drie oneen daar van des Mor-
gens vroeg genomen , zyn eene Dofis , welke voor
de meelle natuuren gefchikt is. By Aanbeijen
en alle Veriloppingen des Buiks, fchoon met
Ontfteking vergezeld, [als py heete Koortfen,
benaaiiwde Keelen enz.] is dit zagte Buikzuive-

rend Middel zoo heilzaam , als de fterke , heete en
Aloë-achtige fchadelyk zyn , en hoe zagt ook dit

Middel werkt, zoo is hec niet te min heilzaam.

P/.

(*) Beide deze middelen worden, volgens de London-
Jche pbarmaci, aldus gemaakt;

Infufum Sencd Communce,

Fol. Se»<s ttne. ß.
Cfyßall. tartart cir. iij,

Sem, Cardam. Minar. decort, dr. ij,

Aqua Lil/, i

.

Caque et Cola enz,

Tinüura Sena.

5^ Uvarum pnfar ^ detraSt, Inferior, grants unc, svi,
Foi. Scn<e. Lib. i

,

Semin. Carvi unc. ß ,

Cardam. Minor, decortiear unc, Sems
Sp: Vini tenuioris. Lih. vili,

ruigere Sine Ca /ore
,

ö* Cola.

Men kan van deze Tinéiuur, in de plaats van ’c zogcmumde JEli.xyr

Sa/utis, by opeeftopte afgang en by Winderige Coliken, een veilig
at-’wiiijk maken.

M
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Filula Aßhmatic(Z S l^terka.

Pillen voor Kort Adeniigheid en de

Geelzucht.

5^. Glimm. Ammoniac. dr. ij.

Scül: Pulv. dr. i.

Sapon. CaßiL dr. iij.

Syrup: Sacchar q, f.

M: F: Pihilcß ex Singulis Draclmis No. x.

Cap. iij. Mane & hora Somni.

De drie byzondere Middelen , welke in de-

ze Pillen komen , zyn , van eenen doordringen-

den , verdunnende en zuiverenden aart , en des-

wegens ter verdryving van kortborftige en Geel-

zuchtige toevallen , als mede voor alle Ziekten

,

welke van verhardingen en taayheden ontllaan

,

welke de Vaten verfloppen en de behoorlyke

beweeging des Zenuw-zaps verhinderen , zeer

gefchikt. Wegens haare Pisdryvende kragt

zynze by Hypochondrifche Waterzuchtige toe-

vallen ook zeer heilzaam. Des Avonds en

’s Morgens moeten drie Pillen genomen wor.

den [Zie op Pilulce Diureticcs^ welke, behalven

datze fterker zyn , met deze veele overeen-

komft en uitwerking hebben : ook kan men , by
gebrek van Scilla^ even zoo veel Puly: Rad: Jpt^

eacimha nemen].
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Pilule ex Colocynthide aim Aldè , Vulgo

PiluliZ Cocbice Minores.

Pillen van Coloquinten me,t Aloë«

Aloes Siiccotrin,

Scammon, ana unc* ij.

Pulp, Colocynth, unc, i.

' 01 , Caryoph, Arómat. dr. ij.

Syrup, de Spina Cervin. ([, ƒ.
Misce,

Dit is eene goede verwarmende Purgatie, en
by alle omftandigheden van eene kragtige uit-

werking
5 voor al by pynen van het Kolyk , by

alle taayiieden , waterige Zwellingen en Winden^
Wyl echter in deze Pillen zig veele fcherpe

Deeltjes bevinden, zoo moet men, om te ver-

hoeden 5 dat de Vliezen daar door niet te zeer

geprikkeld worden, of, op dat, om my klaarder

iiittedrukken , de uitwerking daar van zagter zy,
daar onder een of twee gryn Opium mengen..

De Dofis is 25 of 30 gryn. [Deze Pillen heb-

ben veele overeenkomt met het Ext: Rudii en
Catholici, en kunnen in derzelver plaatze ge*

bruikt , en naar omtandigheden herhaald gege-

ven worden: ook kan men, onder ieder Doßs
van deze Pillen 6 of 10 grynen Argent, Viviim

of Mercur: Luids mengen, en by Venerifche

Ziekten 4 of 5 Pillen daags gebruiken.]

M ^
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Ditireticd’.

Pisdryvende Pillen.
j

5.’. Scillor. [vel Rad: Tpecacuanh:'] dr. ij.

Specier. Aromatic, dr. i. Éf Sem. (*j)

Balf. Peruvian. dr. i.

S.yriip. Aurantior. q. f.

M: F: Pilulce ex Singulis Drachmis No. x.

Cap. ij. vel iij. Primo Mane êf hord Soumi.^

Deze Pillen zuiveren kragtig , en zyn niet te

min een zeeker Pisdryvend Middel. De Peruvi-

aanfche Balfeni, is een krägtig Middel tegen de

al te groote verfläpping van de Kliertjes der

Nieren en der Pisvaten. Deze Balfem heeft

in Kortborffige 5 Teering-achtige en Graveelige

Ziekten
, als ook tegens opgeftopte Maandfton-

den 5 zwakheid der Maage en de Geelzucht, zeer

goede dienften gedaan. De vermenging van de
Zee i^juin [of van den Braakwortel] in deze
Pillen, is, ter bevordering van alle deze oog-

merken zeer dienftig. Twee of drie van deze

Pillen moeten ’s Morgens en ’s Avonds, by toe-

vallen , waar Pisdryvende Middelen nodig zyn

,

[als by voorbeeld ; in alle foorten van Water-
zucht en voornameJyk in het Borftwater enz.]

genomen worden.
Pu

(*) Species Aromatïca ex pharm\ Londm
5^. Cinnamomi unc. ij ,

Sem: Qardamom. Minor, decort ^

Zingiberis ,
*

piperis longi^ Singulor. unc. i.

M: F: Pulvis,
^

«
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Pilula Mercuriaks.

Pillen met kwik.

5^. Argent, Viv. dr. v.

Terebinth- Argentor. dr. ij.

ExtraSt. Rudü. dr. ij. Sem.

Misce,

Alwaar Mercuriale zagte Laxeer-Pillen nodig

geoordeeld worden, kan men deze met voor-

deel gebruiken; zy zyn zoo goed als alle andere

Poorten , waar mede dit Metallifch weezen pleegt

gegeven te worden. Alle Venerifche toe vallen

van een geringe Poort
,

[als , Druipers , Chan-
kers enz.] zullen , voor de kragtige uitwerking

daar van, onfeilbaar wyken: Zoo ook verdrie-

telyke en hardnekkige Gezwellen en oude Ver-
zweeringen : Het gebruik daar van is 2 , 3 of 4
Pillen alle morgen en avonden en moet eenigen

t37d duLiren , ’c welk zonder eenig gevaar ge-

Pchieden kan.

Pilula Buffi.

Pillen van Ruffus.

Aloës Socotrm. unc. ij.

MyrrJi. Croc. ana unc. i.

Syrup. de Spina Cervin. q. f.
Misce.

Deze Pillen worden , wegens hare Maag en

Darm Verwarmende, als ook wegens hare zag-

te eigenPchap, met recht onder de befte Pur-

geermiddelen gefteld. Men kan zig daar van

vooral by koude natuurs-geftcldheden en onver-

M 3 teer-
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teerbare ophoopingen in de Ingewanden, bedie-

nen. De opgeftopte Maandzuiveringen worden
daar door herfleld : Zoo ook de dood-v37andin van
der Vrouwen Schoonheid , namen de Bleek-

zucht. De Dolis om te Purgeeren is eene halve

Drachma; maar wanneer men deze Pillen in

eene kleindere maate , namelyk ; van 4 of 5 gryn
driemalen ’s Daags gebruikt, zoo wordenz.e van
een Purgeer in een veranderend Middel verwis^

feld; en wanneer op deze vv3^ze eenigen tyd

word aangehouden, zoo worden de bovenge-
noemde Vrouwen toevallen, daar mede ten vol-

len geneezen.

niula Styptica,

Bloediloppende Pillen.

5^, Alumin, Rup, Ufli Pulv. dr. iij.

Sang: Dracon, Pulv-. dr. i.

Syrup, Sacchar, q.f,
Misce, F; PiluL medioci Cap, v. Primo Mane^

hora SomnL

Wegens de kragtige te zaamentrekkende en
lymende kragt dezer Pillen , kunnenze , met een

algemeen goed gevolg, by de meefle Vloeijn-

gen en Bloedftortingen gebruikt worden; dan

men moet in acht neemen , vanze niet te gebrui-

ken, ten zy vooraf het nodige Aderlaaten
, Pur-

geeren , enz. is aangewend, 's Morgens, en ’s A-
Vonds ^n men daar van vyf

,
[of des noods alle

liqreö e«n of twee] Pillen ingeveji.

PuU
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Pulvis Epilepticus.

Poeijer tegen de vallende Ziekte.

5:. Rad: Falerian. Sylveflr. Pulv. Scrup, ij.

Cinnabar, Antimonii Scrup» i.

M. F. Pulvis Mam & Vefperi Sumend.

De kruidige en warme gefte^dheid van den Va-
leriaanfchen Wortel, maakt hem tot veelerly

gebruik dienftig. Zyne goede uitwerking als

een Zweet-Middel , word, door het al-oiide en
tegenwoordige gebruik, beveiligt. Deze Wor-
tel is Zuiverende, Pisdryvende en in alle Ver-
floppingen der Ingewanden heilzaam. In

rique en Convulfive toevallen , alwaar de geeften

met een groot geweld bewogen worden , doec

hy zom’wylen wonderen. In Zenuw Ziek-

ten en vooral in de vallende Ziekte, heeft hy
weinig zyn’s gel37ken. Wanneer het Vermiilioeii

van Spies glas daar mede vermengd word, zoa
word daar door zyne kr^gt zeer bevordert, eii

een voortreffelyk Poeder ’er uit geboren, ’twelic

alle Avonden en ’s Morgens nugteren , moet ge*

bruikt worden

.

Spiritus Mindereri.

Mindererifchen Geel!:.

5^. Sal. Ammon, Volat. q, v,

Acet, Dißillat, q. f, ad SaturationeiiL

Pofi Subßdentiam eßunde,

Eenige droppen [of een halve Lepel vol] van
de-

O Eenvoudiger en met minder omflagkan men deikfj*-

M 4
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dezen Geeft, in het Bedde en met eenig warm
Vogt genomen, en kort daar op wederom her-

haald, verwekken een zagt Zweet , en zyn ge-

volgel}^^ by alle Verftyving en Pyn der Leeden-
maaten, die of van koude of van afmatting ont-

ftaan, [en aldus in ontftekingen
, Jicht en Rheii--

matiqiie pynen enz.] zeer heilzaam. Dit zelve

Middel op de eige wyze gebruikt, kan ook goe
de dienften doen by Koortfen, alwaar de natuur

door de overhand nemende fchifcinge des Bloeds

te zwak is , om de Ziekte waar onder zy ligt

,

te kunnen wegftooten. [Uitwendig gebruikt is

deze Geeft ook zeer oplosfende en verdeelende

by Kneuzingen , harde en waterzuchtige Gezwel-

len der Gewrigten enz.]

Un^

derifchen Geefl op de vollende wyze maaken : Men neemd ;

by voorbeeld; 20 of 30 oneen overgehaalde Azyn in een
pliiool of hoog glas, waarin men langzamerhand twee, drie

of vier oneen of liever zoo veel Geeft van Sal Armoniac , met
levende Kalk bereid , druipt , tot dat alle opbruifinggedaan
is. Daar na giet men, om te beproeven, of deze geest
wel gemaakt is, in twee onderfcheiden thee kopjes een
weinig van dit mengfel; in het cene druipt men eenige
droppelen overgehaalde Azyn, en zoo dit nog eenige op-
bruizing veroorzaakt, doet men insgelyks in dephiool nog
zoo veel overgehaalde Azyn tot alle opbruizingegeëindigc

Js. Zoo ’er,in dit eerfle kopje geene opbruizinggefchiet,

d.Tn druipt men in ’t tweede eenige droppelen Armoniac
geeft, en zoo deze daar in eenige beweeging maakt, dan
druipt men zoo veel Armoniac Geeft in dePhiool,tot dat

alle opbruizing gedaan is: Om dit mengfel te beeter te

vereenigen, maak men ’t zelve eenigzins warm.
Zoo men geen overgehaalde Azyn by de hand had , en

dit middel llegts voor een uitwendig hulp middel gebruiken

wilde, dan kan men drooge Pot-asch met fterke Wyn-
Azyn gebruiken. Nog ftaat aan te merken ,dat onder alle

de middelfooriige Zouten het Sal Armoniacum Crudum den
Spirit; Mindcmi het naasfte komt.
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Unguentum Caruleum Mitius.

De zagte blaauwe Kwikzalve.

5?. Axung, porcin. Lib. iij.

Argent, Viv» Lib. i.

Teebinth, unc, Sem.
M: F: Unguentum S: A.

Wanneer deze Zalf dikwils gebruikt word,
zoo zalze dezelve werking ais de flerkere doen,
namelyk ; eene kwyling QSalivatio) te weeg bren-

gen. Zy word dikwils zoo gebruikt dat alleen

de Beenen daar mede gewreven worden, en is

aldus een bekwaam Hulp-middel voor de Venus-
ziekte , welke niet al te zeer is ingeworteld

,

wanneer men alle Avonden daarvan eene halve

Drachma inwryft. By eenige zwakke Menfchèn
moet flegts alle 48 uuren maar eenmaal gefmeerd
worden: Ook moet men daar by tweemaal s’weeks
of meer, wanneer de mond pynlyk en flinkend

word, Purgeeren. Ook is het eene reeds lang

gevefligde gewoonte by eenen flerken Druipert
geworden

, om de Pisbuis met deze zalf te

iineeren, welke dit kwaad onfeilbaar geneesd.

Unguentum Digeßivunu

B?. Ungt. Baftlic, Flav.

Nigri ana unc. vii>

Balfam. Terehinth. unc, iv.

M: F: Unguentumi

Dit is een goed Middel om het oogmerk te be-

ryken , waar van het den Naam voerd. Men kan

M 5 het
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he£ verwarmender en meer Etterverwekkenda
maken , wanneer men den Balfem of de Terpen*
tyn vermeerdert. Wyl het Ungt. Bafiliciim Fla^
yumy volgens de Londonfche Apotheek, meer
cenePiaafter dan eeneZalf geJykt,zoo moet men
by vier oneen daar van,eene once Olie mengen.

[Maar om de dunne Waterachtige lekkingeby
vuile Wonden of Zweeren , in eene witte en
dikke Etter te veranderen , en ze te beter te

zuiveren 5 moet men, onder ieder once van deze
Zalf, een vierendeels loods roode Precipitaat

mengen, en naar vereisch dik of dun gefmeerd,
gebruiken.]

Ungmntum Ophihalmkum.

Oog- Zalve.

Tutia ppt, unc. i.

Lap. H(2matit. ppt. Sernp. ij.

Moes Socotrin. gr. xii.

Margar. ppt. gr. iv.

Terantur. Simul inmortariomarmoreo ^ Cumf. q.

Adipis Viperinco Fiat Unguentum.

De mededeeling van dit voortreffelyk Genees-
middel, hebben wy den grooten en Regtfclia*

pen Man, den Heere Hans Sloane, wel-

ke zig zoo lange en zoo ongemeen verdiend heeft

gemaakt, te danken. Het is inzonderheid voor
zeere Oogen dienftig , en Geneeft de Ontfteking

dezer werktuigen onmiddelbaar; het helpt ook
zelfs de Vliezen en UitwafTen van het doorzig-

tige Hoorn-Vliefch , en moet met een klein Pin-

ceeltje, op dat het Oog maar weinig geopent
worde, gebruikt worden. Aderlatingen, Spaan-

Iche Vliegen in de Nek en achter de Ooren,
nevens Fontanellen tiilTchen de Schouderbladen

,

ge-
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geciüurende het gebruik van deze Zalve, zullen

vooitrefFelyke dienflen doen. •

Unguentum Pforicum.

Schurfte- Zalve.

SiilphuT. Viv. unc, iv.

SaL jlmmoniac Subt. Pulv, unc, Sem.
Axung, Porcin. unc, v’iij. vet, q. f.

M: F: Unguentum,

In den iiitflag van de Huid welke men Schurft

noemd , heeft deze Zalf, wanneer de beledig-

de Deelen daar mede gewreven worden, hoe
veroudert dit kwaad ook is, eene gewenfchte

uitwerking. Niets kan deze bekende verban*

ning uit het Gezelfchap der Menfchen, en het

onophoudelyk verdrietelyk gevoel , ’t welk daar

mede gepaard gaat, zoo bekwaam, zoo- Vaar^

dig en zoo wel helpen, dan deze Zalve. Ne-
vens dezelve dienen ook het Aderlaaten en in-

wendige Middelen gebruikt te worden.

R E-

Wyl het Viperflangen-Vet hier te Lande fchaars te

bekomen is, zoude men, miflchie’n, in deszeifs plaats ge-
zuiverd Aals oK Palings- Vet met even zoo veel voordeel
gebruiken können. Ik gebruik doorgaans in langduurige
ontïlekingen en verzweeringen van de oogen en haare
leden het volgende eenvoudige Zalfje: Ungt: hojarum
unc: i , Mercur: Frcecip: Alb: Scrup: ij , vel Rubi dracbmz
Sem: Miste, Waarmede ik de randen der Oogleden
eenige reizen daags en vopral tegen den nagt, doe fmeeren.

EINDE.
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I.

VAn de Veld-of Leger-Ziektens (^Morbi

Cajtrenjesy . Bladz. i

Van het Hoeflen (Tußs). 2

3 *

Van de Keel-Ontfleeking (^Angina). • 3

4-

Van het Zydewéé of de Ribbenvlies-Ontflce-

king (Fleuritisy 8

5 -

Van de Long-Ontfteeking QPeripneumoniay 19

6.

Van de Vloeijende Zinking-Pynen (Rheuma-
tismi), 32

7 -

Van de Afgaande Koortfen (Fehns Intermit-

tentesy 57

Van de afgaande Voorjaars-Koortfcn (Fehres
Intemittentes Vernales.') 40

9.



REGISTER DER HOOFD.STÜKKEN.

9 .

Van de Afgaande Herfft-Koortfen QFebres In-

termittentes Autumnales),

10.

Van de Dcrdendaagfche Koorts {Quartana),

ir.

Van de Geelzucht (läenisy

Van de Waterzucht QHydrops'),

13 -

Van het Braaken (J^omitus).

14.

Van het Bort, Boort (CÄo/ßfß)

15 -

Van den Buikloop (J)iarrh(za),

16.

Van den Loop {Dyfenteria).

17*

Van de Ontfteeking der Darmen {Inflammati'o

Intejtinomm^,

18.

Van de Raas -Koorts (Phrenitis),

19.

Van het Neus - Bloeden (H(emorrhagia Nari-
um).
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2C.

Van de Geduurige Aanhoudende Koorts (Fe*
bris Continua), g i

2U

Van de Scheurbuik (^Scorhutus), pi

22,

'Van het Heete Vuur QGangrma), P2

s
-23.

^Van de Venus - Ziekte (Lues Venerea), pß

24.

Van de Schurft (Scabies), /

25*

Van de Wormen (Vmnes), lop

26.

Geneesmiddelen (Medzcamenta), 112

27.

Aanhangsel van Geneeskundige Voor-
fchriften »nevens der zelver kragten*en ge-

bruik, zoo alsze by het Britiche Veld-

Hospuaal in den laatften Oorlog gebruikt
zyn. 133
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